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0 Dr. Lázaro Luiz Zamenhof, cujo 
82° aniversário natalício os esperan
tistas festejam no dia 15 de Dezembro 
de 1941, é conhecido do mundo somen
te como o Autor do Esperanto. Seria 
bastante esse trabalho para perpetuar- 
lhe a memória. Haver elaborado 
um idioma que venceu a prova da 
vida e funciona há 55 anos co 
êxito sempre crescente, em todos os 
paises do mundo, sem dúvida é uma 
grande vitória para um homem de ci
ência. Ninguém antes nem depois dele 
conseguiu realizar tal proeza. No en
tanto, a obra maior de Zamenhof, a 
mais penosa e que lhe tomou mais 
tempo e causou mais sofrimentos, não 
foi a preparação do idioma, na qual 
trabalhou ele somente uns quinze anos. 
Sua obra como esperantista foi que 
lhe tomou trinta anos da preciosa exis
tência. Nesses trinta anos de trabalho 
como esperantista foi que se revelou 
toda a grandeza moral e intelectual 
de Zamenhof. Teve ele que enfrentar 
uma luta incessante para o triunfo de 
suas idéias. Luta externa, contra a in
compreensão do mundo, luta domés
tica contra a pobreza e luta interna 
consigo mesmo. Com simplicidade ado
rável, relatou ele essas lutas em uma 
carta dirigida ao advogado francês dr. 
Alfredo Michaux, em 21 de fevereiro 
de 1905. Depois de sua morte essa car
ta foi publicada, mas é ainda pouquís
simo conhecida entre nós, pois que só 
apareceu no segundo volume da ENCI
KLOPEDIO DE ESPERANTO, obra 
ainda pouco divulgada no Brasil. À 
guisa de homenagem a< Mestre, “O

D-ro L. I/. Zamenhof

Brasil Esperantista” apresenta hoje 
aos jovens esperantistas patrícios uma 
tradução desse documento íntimo qua- 
si na íntegra. Ei-lo:

“Caro Senlior — Pede-me que lhe dê 
pormenores sobre mim mesmo e minha 
vida. De bom grado farei quanto possa, 
mas infelizmente não é muito o que po 
derei fazer. Para as futuras gerações 
a minha biogra fiei talvez não seja de 
todo sem interesse, pois que de fato a 
minha vida inteira, desde a infância 
até agora, apresenta uma série constan
te e ininterrupta de lutas diversas: a) 
interiormente, m mim sempre se de
bateram diversos ideais e diversas as
pirações, todos para mim igualmente 
imperiosos, mas que por vezes me era 

dificílimo harmonizar uns com os ou
tros e isso muito me atormentava; b) 
no exterior, eu tive muitas vezes que 
lutar contra diversos embaraços, por
que meus ideais nunca eram os que es
tavam em moda e por isso nunca me 
faltaram ataques e zombarias de todos 
os lados. Alem disso, durante muitís
simos anos tive longas pelejas para ga
nhar o pão de cada dia e essa luta pela 
conquista do pão envenenava muito a 
minha vida. Nos últimos anos eu con
segui finalmente que já me não falte 
o pão; mas infelizmente a luta me er
goton muito e agora, sem ter ainda 46 
anos feitos, eu já me sinto um homem 
de 60 anos (1).

Nasti cm Bialystok, em 15 de De
zembro de 1859. Meu pai (à margem : 
que ainda vive) e meu avô eram pro
fessores de línguas. A linguagem hu
mana foi sempre para mim a coisa 
mais cara deste mundo. Mais do que 
todas, eu amava a língua em que fui 
educado, isto é, a língua russa; eu a 
estudava com o máximo prazer e so
nhava tornar-me um dia um grande 
poeta russo (à margem:- na infância 
fiz diversas poesias e aos 10 anos de 
idade escreví uma tragédia em cinco 
atos). Eu aprendia também com pra
zer diversas outras línguas, porem me 
interessava fyor elas mais teórica do 
que praticamente, e como nunca tinha 
ocasião de exercitar-me nelas e sempre 
as lia só com os olhos e não com a boca, 
só falava com desembaraço três lín
guas — russo, polaco e alemão — a 
língua francesa eu leio corretamente, 
mas falo pouco e mal; alem dessas eu 
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estudei em diversas ocasiões mais umas 
oito línguas que conheço pouco e só 
teoricamente (2).

Em 1896 entrei para o ginásio real 
de Bialyttok; mas depois de dois me
ses tive que sair devido a uma grave 
enfermidade (na infância eu ficava 
doente muito frequentemente; em 1870 
entrei de novo e estudei com grande 
êxito (devo notar que em todos os 9 
anos de meu estudo de ginásio, tanto 
em Bialystok, quanto depois em Var
sovia, sempre fui o primeiro em minha 
classe; os mestres me achavam muito 
capaz c os meus colegas me profetiza
ram (à margem: sem inveja alguma, 
antes com sincera boa vontade, porque 
nunca tive inimigo entre os colegas), 
que alcançaria grandes sucessos na. 
vida; porem essas profecias falharam 
absolutamente e por muito tempo tive 
que lutar penosamente para ganhar o 
pão para minha família.

Em 1873 meus pais mudaram-se 
para Varsovia, onde'‘meu pai obteve 
uma cadeira de professor de alemão no 
ginásio real. Eu fiquei cinco meses 
em casa para aprender as línguas la
tina e grega, e depois entrei para o 2a 
Ginásio de Filologia de Varsovia, cur
so que concluí em janeiro de 1879. Par
ti então para Moscou e lá entrei para 
a Faculdade de Medicina daquela Uni
versidade. Meus colegas moscovitas 
eram representantes de muitas raças
as mais diversas e isso firmou em mim 
a aspiração a uma família humana 
unida. Bem cedo a situação financei
ra de meus pais tornou-se péssima, não 
podiam mais ter-me em Moscou e por 
isso em 1881 voltei para Varsovia, en
trei para a Universidade, cujo curso 
concluí em princípio de janeiro de 
1885. Parti, então para a aldeia de 
Veyseye, para iniciar clínica. Clini
cando lá durante 4 meses, eu me con
vencí que para a clínica geral absolu
tamente eu não servia, porque sou mui
to impressionado e o sofrimento dos 
doentes (principalmente dos moribun
dos) muito me atormentava. Voltei 
para Varsovia e tratei de escolher uma 
especialidade mais tranquila, isto é, as 
doenças dos olhos. Trabalhei durante 
seis meses na secção de oculista de um 
hospital de Varsovia, depois estudei 
um pouco nas clínicas de Viena d'Áus
tria e em fins de 1886 comecei a clini
car como oculista em Varsovia.
Então conhecí minha atual esposa, 
Clara Zilbernik, de Kovno, que se 
achava hospedada em casa de sua irmã 
residente em Varsovia. Em 9 de Agos
to de 1887 eu me casei. Ã minha noiva.
expliquei toda a essência da minha 

idéia c os meus planos de ação futura; 
e perguntei-lhe se queria ligar sua sor
te á minha. Ela não só concordou ple
namente, mas até pôs à minha inteira 
disposição todo o dinheiro que possuia, 
e isso deu-me possibilidade de publicar 
(à margem: em julho de 1887) minhas 
primeiras quatro brochuras, depois de 
haver por muito tempo procurado em 
vão um editor. Essas brochuras foram 
os compêndios de Esperanto nas lín
guas russa, polaca, alemã e francesa. 
Logo depois publiquei o “Segundo Li
vro”, o “Suplemento”, o “Sopro de 
Neve” e "Os Irmãos” (escritos por 
Grabowski), a tradução do “Segundo 
Livro” e do “Suplemento”, o dicioná
rio médio alemão, o dicionário comple
to russo, os compêndios em inglês e 
sueco, o “Princeza Mary", o livro de 
endereços etc., e também dei o dinhei
ro necessário para a edição das obras 
de Einstein e H. Philips. Paguei ain
da muitos anúncios nos jornais, distri
buí grande quantidade de livros etc.

■* •

Bem cedo o Esperanto enguliu a 
maior parte do dinheiro de minha es
posa; o restante nós logo consumimos, 
porque as rendas da minha clínica eram 
terrivelmente pequenas. No fim de 
1889 eu estava sem um níquel.

Muito triste era então a minha vida. 
Tive que abandonar Varsovia e ir pro
curar o meu pão em algum outro lu
gar. Minha esposa com o nosso pri
mogênito teve que ir para a casa do 
pai e eu embarquei (em Novembro de 
1889) para a cidade de Herson (sul da 
Rússia), onde não havia oculistas (à 
margem: só havia uma única oculista), 
e por isso eu esperava lá encontrar o 
pão para a minha família. Mas a mi
nha esperança enganou-me terrivel
mente: minha receita lá não só ndo 
dava para manter minha família, po
rem não bastava nem para mim sozi
nho, apesar do meu modo de viver mo
desto e avarento! Simples e literal
mente, eu muitas vezes não tinha o que 
comer; mui frequentemente ficava sem 
almoço! Nem minha mulher, nem meus 
parentes sabiam disso, porque eu não 
queria magoar minha esposa, e cons
tantemente a consolava em cartas, di
zendo que tildo ia-me correndo bem, 
que eu tinha boas esperanças, que em 
breve a mandaria vir para junto de 
mim. Afinal não pude mais suportar 
e tive que confessar toda a minha si
tuação à minha mulher. Eu era ainda 
demasiado orgulhoso para receber au
xílio econômico de alguém; contudo a 
angústia e. as súplicas de minha espo
sa me forçaram a receber a ajuda de 
meu sogro (que nunca me recusou au
xílio e gastou comigo muito dinheiro) 
e eu voltei para Varsovia, esperando 

que a minha clínica corresse melhor. 
Em maio de 1890 regressei a Varsóvia.

Ainda desta vez a esperança me en
ganou. Minhas receitas não cresciam, 
minhas dívidas aumentavam. Final
mente, não podendo mais esperar, 
em outubro de 1893 mudei-me com a 
família para a cidade de Gr odno. Ali 
a minha receita era maior do que em 
Varsóvia e a vida era mais barata. 
Conquanto também em Grodno minha 
receita não fosse suficiente para cobrir 
as despezas e eu sempre, tivesse ainda 
que receber auxílio de meu sogro, con
tudo mantive-me lá com paciencia du 
rante um espaço de quatro anos. Po
rem, como meus filhos cresciam e ne
cessitavam de uma educação mais dis
pendiosa e a cidade de Grodno é tão 
pobre que um oculista lá nunca pode
ría aumentar muito suas rendas, as
sim, atendendo a um insistente desejo 
de meu sogro, nos fins de 1897 decidi 
voltar novamente para Varsóvia e fa
zer aqui a minha última tentativa.

O estado de minha alma era então 
terrível. Eu sentia muito bem que essa 
era a minha última tentativa e, se fa 
lhasse, eu estaria perdido. Durante o 
primeiro ano quasi enlouquecí de im
paciência. Mas, afinal, graças aos úl
timos esforços da minha energia, a sor
te começou a ser-me mais favoravel. 
A minha clientela começou logo a au
mentar cada vez mais e já desde 1901 
ela é tão grande que as minhas receitas 
cobrem inteiramente as despezas. Es
tou salvo. Após longos anos de gran
des sofrimentos e lutas, finalmente te
nho agora uma vida mais tranquila, e 
ganho o pão suficiente para minha fa
mília (conquanto tenha que viver mui
to modestamente e com níques sempre 
contados). Moro em uma das ruas 
mais pobres de Varsóvia; meus clien
tes são pobres e pagam pouquíssimo; 
tenho que atender a 30-li0 clientes por 
dia para receber tanto quanto outros 
médicos recebem de 5-10 clientes; con
tudo estou muito contente, porque ga
nho o meu pão sem recorrer a auxílio 
alheio.

Tenho três filhos: um filho e duas 
filhas.

Estou cansado e devo ter cansado 
também o Sr. com a, minha longuíssi- 
ma carta. Adeus!

Seu L. L. ZAMENHOF.”

Por esse depoimento tão singelo, tão 
sincero, vemos que foi sob as mais tre
mendas dificuldades econômicas que
esse homem genial realizou a sua bri
lhante e grandiosa obra de elaborar e 
divulgar o Esperanto pelo mundo. To
da a penúria não abateu seu espírito
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inquebrantavel; sua energia triunfou 
de todos os obstáculos e sua obra já 
venceu a dura prova do tempo, já é 
uina das gloriosas conquistas da hu
manidade. Hoje, vinte e cinco anos 
depois da morte de Zamenhof, o Es
peranto encontra na juventude de to
dos os paises o mesmo fervor com que 
era recebido há meio século passado. 
Como todos os homens realmente gran
des, Zamenhof teve muito que sofrer 
para prestar um grande serviço 
manidade.

II

à hu-

C. A.

(1) O Dr. Zamenhof foi de uma preco- 
cidade admira vei. Aos 10 anos de idade 
já era poeta e pensador; aos 30 anos era 
um sábio velho e calvo; aos 57 anos mor
reu cardíaco.

(2) E’ muito modesta essa informação. 
Pela tradução impecável que ele fez do 
original hebraico da Bíblia para o Espe
ranto, vemos que era um profundo conhe
cedor daquela língua clássica. Outras tra
duções de obras dificílimas, em prosa e 
verso, de diversos idiomas, provaram que 
Zamenhof possuia os segredos de muitas 
línguas de famílias diferentes: latinas, 
helênicas, germânicas, eslavas e semíticas.

1.° CONGRESSO 
DE BRASILIDADE

Idealizado pelo Centro Carioca, pela 
Liga de Defesa Nacional e pelo Sindi
cato dos Educadores Brasileiros e di
rigido por uma comissão diretora com
posta de 15 membros, realizou-se, de 
10 a 19 de Novembro último, o Io Con
gresso de Bra sii ida de. A comissão foi 
presidida pelo general Meira de Vas
concelos, e dela fez parte o professor 
dr. João B. de Melo e Souza, secre
tário geral da Liga Esperantista Bra
di eira. O congresso teve extraordiná
ria repercussão em todo o Brasil, da 
qual nos deu resumida idéia o sr. 
Henrique Gigante, em sua entrevista 
concedida ao matutino “A Manhã”. 
Disse ele: “De 10 a 19 deste mês, todo 
o Brasil representado por todas as 
suas categorias sociais se empenhou na 
realização de um programa de ativi
dades que abrange os diversos aspectos 
da sua unidade: político, geográfico, 
histórico, étnico, social, cultural, eco- 
nômico-financeiro, jurídico e patrió
tico. Os municípios, os Estados, o Dis
trito e o Território vibram sob os efei
tos da campanha de propaganda, de 
estímulo e de esclarecimento”.

A Liga Esperantista Brasileira ade
riu ao Congreso, no qual foi represen
tada pelo dr. Carlos Domingues, seu 
vice-presidente, e apresentou a Memó-

ria, que abaixo transcrevemos na ínte
gra:

Brasilidade e Linguagem
(Memória apresentada pela Liga Es
perantista Brasileira ao Primeiro Con
gresso de Brasilidade).

Em grande território destinado a 
centena® de milhões de habitantes, 
como o Brasil, a unidade linguística 
é um tesouro em cuja defesa nenhum 
sacrifício deve ser poupado.

Se durante séculos a unidade lin
guística foi a base mesma da união es
piritual atravez do livro e do jornal, 
com, o progresso do rádio a identidade 
do idioma torna-se cada dia mais ne
cessária à formação e conservação de 
um patrimônio cultural comum de coe
são das grandes nações do futuro.

A experiência histórica nos demons
tra que o poder da linguagem em li
gar os homens, estabelecendo laços de 
interesses morais, intelectuas, econô
micos, políticos e sociais, toca as raias 
do maravilhoso. Mesmo quando geo
graficamente apartados pelos mares e 
politicamente independentes, os povos 
que possuem uma língua comum for
mam uma só família, cui t: vam os mes
mos ideais, sofrem as mesmas dores, 
conquistam as mesmas glórias, porque 
possuem uma unidade espiritual que 
vence todas as dificuldades.

Por outro lado, os homens de línguas 
diferentes permanecem em mundos es
pirituais diversos, ainda quando as ne
cessidades econômicas os forçam a vi
ver na mesma cidade ou no mesmo edi
fício.

O Brari! possue esse tesouro de uma 
língua única falada em todo o seu 
imenso território, e, qualquer que seja 
a religião de seus filhos, descendentes 
na verdade de todas as raças humanas 
do planeta, todos se acham ligados en
tre si pela mesma fala e pela mesma 
literatura que lhes conserva feitos e 
tradições gloriosas e ás transmitirá 
sempre enriquecidas às futuras gera
ções.

Para os brasileiros a língua é a mais 
forte senão mesmo a única ligação in
discutível, comum de todos, que paira 
acima das divergências religiosas e di
versidade de raças. Conservar e forta
lecer a unidade linguística do Brasil 
é dever tão sagrado quão defender a 
integridade do território, porque é pa
trimônio que recebemos dos nossos 
maiores, está depositado em nossas 
mãos e temos que transmiti-lo intacto 
ao® nossos descendentes. Malbaratar 
essa herança seria crime que futuras 
gerações não nos poderíam perdoar.

Permitir a formação no território na
cional de núcleos linguísticos estran
geiros, desligados espiritualmente da 
nossa vida e ligados pela literatura e 
iselo rádio a outras gentes, seria o 
maior pecado que poderiamos cometer 
contra a brasilidade, porque seria a 
rotura da unidade nacional no que ela 
tem de mais elevado. Louvamos, pois, 
calorosamente as medidas administra
tivas tendentes a evitar a formação de 
tais núcleos estranhos que seriam ver
dadeiros quistos na vida nacional.

E’ evidente que não devemos isolar- 
nos dos outros povos civilizados. O 
progresso reclama a permuta constan
te de experiências. O indivíduo que 
pretendesse formar sua inteligência 
somente com suas experiências pesso
ais, sem se valer de tudo que outros 
estão fazendo e experimentando, esta
ria irremediavelmente perdido, ficaria 
reduzido à esteri 1 idade, retrocedería à 
animalidade. Do mesmo modo uma 
nação, que é um “indivíduo coletivo”, 
progride e se engrandece na permuta 
constante de produtos e idéias, em co
laboração planetária incessante com 
todos os povos. Quanto mais facilida
des se criem ao intercâmbio científico, 
cultural, comercial, industrial, agríco
la, tanto mais nos engrandecemos e co
laboraremos no progresso geral das 
nações. O ideal científico seria que os 
brasileiros entendessem todas as lín
guas do planeta, lessem todas as obras 
científicas que se escrevem no mundo, 
conhecessem todos os inventos e des
cobertas das mínimas às máximas.

No entanto, a experiência demons
tra que o poliglotismo é contrário ao 
progresso científico. O poliglota é um 
superficial que passa a vida decorando 
vocabulários e regras de 
sem penetrar na essência 
coisas. Em vez de serem 
alcançar fins mais úteis, 
tornam-se a finalidade m
forços do poliglota, e ele fica perdido 
para os estudos sérios, torna-se inútil 
a si mesmo e à coletividade.

gramática, 
mesma das 
meios para 
as línguas

esma dos es-

A divulgação de idiomas estrangei
ros no Brasil, etn função de línguas 
de ('ultura, parece satisfazer às neces
sidades do progresso científico, mas 
prejudica a obra de brasilidade, por
que traz consigo um complexo de in
ferioridade, um sentimento de povo 
\encido diante do vencedor.

A solução justa para todos, que a 
ninguém humilha nem diminue, e re
solve o problema de compreensão uni
versal, é a adoção de uma língua abso
lutamente neutra, como segunda lín
gua que todos devem aprender de
da nacional de seu país.
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O emprego do Esperanto já te 
feito com bons resultados por depar-

entos da Administração Pública do
Brasil e de outros paises. Após expe
riências satisfatórias, o Instituto Bra
sileiro de Geografia e Estatística ado
tou oficialmente o Esperanto co: o lín
gua auxiliar de seus serviços e lhe pro
move o ensino entre os funcionários.
Depois de estudar o assunto, o Conse
lho Nacional da Educação deu parecer 
favoravel à obrigatoriedade do ensino 
do Esperanto nas escolas públicas.

Muitos outros atos, quer oficiais de 
Governos, quer de instituições priva
das e congressos, demonstram que em 
55 anos de vida o Esperanto já se tor
nou a língua cultural neutra interna
cional capaz de cumprir sua gloriosa 
missão no mundo.

A LIGA ESPERANTISTA BRASI
LEIRA, fundada em 1907 e declarada 
de utilidade pública em 1921, tem tido 
a honra de colaborar com o Governo
Brasileiro em nitos serviços de in
teresse nacional e pede permissão para 
lembrar ao Primeiro Congresso de Bra- 
silidade a conveniência de,substituir-
se gradativamente o ensino de línguas 
estrangeiras pelo do Esperanto, cuja
neutralidade nos coloca em pé de igual
dade co todos os outros povos, sem
humilhá-los nem sermos diminuídos.

FILATELIA E ESPERANTO
f

O emprego do Esperanto pelos filate
listas data dos primeiros tempos do apa
recimento dessa língua auxiliar. É disso 
prova evidente o prefácio publicado no 
livro ‘Guia do Filatelista”, de A. de Faria, 
editado em 1895, na cidade do Porto, 
Portugal, pela Imprensa 'Comercial, do 
qual foi há pouco adquirido nesta Capital 
um exemplar, que lemos com muito in
teresse. Esse livro traz um “Método com
pleto da língua internacional Esperanto”, 
um “Dicionário Esperanto-Português” e 
um “Dicionário Português-Esperanto”, 
alem de trechos da literatura em Espe
ranto. Eis alguns trechos do referido 
prefácio: “Julgaríamos deixar incomple
to este nosso trabalho se não lhe adicio
nássemos esta parte, referente à nova lín
gua internacional Esperanto, a qual, pos
to que recentemente apresentada a públi
co par um doutor russo de nomeada Luiz 
Zamenhof, conta já numerosos adeptos, 
grande parte dos quais são colecionado
res filatélicos que bastante a teem em
pregado nas suas correspondências com 
indivíduos de diversas nacionalidades, 
com magnífico resultado, o que nos mos
trou a necessidade de, por nosso lado, 
procurar divulgá-la o mais que possível 
for, para facilidade dos colecionadores., 
portugueses nas suas relações especiais 
com filatelistas estrangeiros.

Inútil é encarecer as vantagens que a 
humanidade em geral encontraria com a 
sua adoção para que, sem necessidade, fa- 
tiguemos a atenção do leitor sobre objeto 
que tão intimamente compreende.
.............................. n

sido O Esperanto no estrangeiro
O “Amerika Esperantisto” publicou em 

seu número de Outubro a saudação de 
despedida feita em Esperanto pela senho
nta Doris Tappan aos esperantistas bra
sileiros por intermédio da “Hora do Bra
sil” e uma fotografia da inauguração do 
curso prático de Esperanto pelo método 
do padre Cesh realizado pela senhorita 
Tappan no salão de conferências do Insti
tuto de Organização e Controle.

Na Argentina o Dr. Quina Gonzales 
fez uma conferência sobre o problema da 
língua internacional, na Sociedade Argen
tina de Educação Linguística. Falou tam
bém sobre o Esperanto o sr. Alberto Man
dea, na Biblioteca Sarmiento, em Santa 
Teresa, Rosario. Esperantistas desta cida
de fizeram uma visita coletiva aos sami- 
deanos de São Pedro. Foi nessa ocasião 
inaugurada na Biblioteca Popular uma 
exposição esperantista, falando os profes
sores Hiram Calógero e Goodes, que de
ram rápidas lições de Esperanto.

“Informacion”, jornal que se edita em 
Havana, capital de Cuba, publicou um 
artigo sobre a edição em Esperanto da 
“Sinopse Estatística”, publicado pelo “Ins
tituto Brasileiro de Geografia e Estatís
tica”. Existe nessa cidade a “Sociedad 
Cubana para la propaganda del Esperan
to”, com sede a Apartado n.© 1324, cujo 
presidente é o dr. Antonio Alemán Ruiz. 
Ê delegado em Havana da “Internacia 
Esperanto-Ligo”, o sr. Heribérto Cocina, 
Manzana de Gómez, 240.

A revista mensal “Ideales y Renova- 
cion”, orgão do Centro de Vendedores e 
Representantes do Comércio (Prado, 410, 
2o Piso), que se edita em Havana, sob o 
título “Las conquistas del Esperanto”, 
publicou um artigo sobre a “Statistika 
Resumeto” e sob o título “Los progressos 
de este Idioma en el Brasil”, a tradução 
para o castelhano do artigo do “Jornal do 
Comércio”, do Rio-de-Janeiro, feita pelo 
sr. Rufino Elvira.-

A revista “Luz” orgão da Fraternidade 
da Vida Nova (Mina n© 56, México D. F. 
Apartado postal 2874), traz o título tam
bém em Esperanto.

A Sociedade Central Esperantista Me
xicana realizou uma sessão, da qual par
ticiparam alguns esperantistas europeus 
refugiados. Ficou resolvido que se con
sultasse a Liga Esperantista Argentina 
sobre a aquisição de livros em espanhol 
para o ensino do Esperanto. Foi reeleito 
presidente da Sociedade o Dr. Ambrosio 
Vargas Valencia.

No Egito os grupos de Alexandria e 
Fayum manteem cursos bem frequenta
dos. No corrente ano apareceu uma nova 
brochura “Islam, religião de todos”, de 
Mohammed Ajmad.

Na Hungria realizou-se no corrente 
ano, em Szentes, o 15© Congresso da Fe
deração Esperantista Húngara, no qual 
tomaram parte 65 esperantistas. Foram 
feitas diversas conferências, das quais a 
mais interessante foi a do antigo e co
nhecido esperantista Julio Baghy, que 
insinuou que o Esperanto deve ser o laço 
de união nas relações da Nova Europa.

Na Finlândia houve em Março último 
uma reunião geral dos esperantistas, ten
do ficado resolvido que se procurasse ati
var a propaganda. Infelizmente a guerra 
não permitiu que esse desejo se transfor
masse em realidade.

Os suecos terminaram o ano de estudos

1940/1941 com um brilhante congresso 
realizado na cidade universitária de Upsa-
la, sob a presidência do Dr. Karl Soder- 
bergue, reitor do Instituto Sueco Espe
rantista. Em honra do congresso foram 
ornamentadas as praças situadas em fren
te ao edifício da Municipalidade. O pre
feito local saudou pessoalmente os con
gressistas. Estão funcionando cursos em 
diversas localidades.

Os esperantistas dinamarqueses em 
sua reunião anual tiveram ocasião de 
constatar a satisfatória atividade dos 
clubes. Em Junho último apareceu o 
anuário do laboratório Plant-jpatológico 
de Copenhague. O anuário foi organizado 
pelo sr. Paul Neergaard e contém resu
mos em inglês e Esperanto.

Na Noruega continua a ser publicado 
o orgão oficial dos esperantistas norue
gueses, o “Norvega Esperantisto”, que 
conseguiu ter em 19 41 mais 40% de as
sinantes do que em 1940. Em um dos 
últimos números desse boletim, que in
felizmente não temos recebido, foi publi
cado um artigo do sr. A. Jensson, do 
qual o “Esperanto Internacia” transcre
ve o seguinte trecho: “Somos parte da 
humanidade, mesmo no tempo cruel 
que estamos atravessando. Somos ao 
mesmo tempo parte do mundo esperan
tista e de forma alguma nos afastaremos 
da, sociedade verde. Mas todos nós sabe
mos que nem sempre podemos ter um 
vento favorável. Algumas vezes sopra 
vento contrário. Nunca foi costume dos
marinheiros noruegueses permanecer sen
tados sem agir e gemendo, quando chega 
o vento contrário. Não, nessa ocasião de
ve-se navegar para frente, — porque a 
frente é a nossa única direção”. Os fatos 
demonstraram que suas palavras não 
eram ôcas e correspondiam a um fato
real.

O número de Maio-Junho do “Esperan
to”, orgão oficial de U. E. A., publicou 
uma longa carta do snr. Ismael Gomes 
Braga sobre o movimento esperantista no 
Brasil.

Segundo informa o “Esperanto-Inter- 
nacia”, o Intendente General L. Bastien, 
presidente da “Internacia Esperanto-Li
go”, que residia em Paris antee da ocupa
ção, está gosando saude.

BRAZILA REVUO DE GEOGRAFIO
“Revista Brasileira de Geografia” 

(Brazila Revuo de Geografio), oficia
la organo de la Nacia Konsilantaro, de 
Geografio, fako de la Brazila Instituto 
de Geografio kaj Statistiko, registara 
departamento. N.0 3 de la Tria Jaro 
— Julio ĝis Septembro 1941, kun 768 
paĝoj. Ĝi enhavas kvar ĉefartikolojn 
kun resumo en 5 naciaj lingvoj kaj en 
Esperanto. Jen la titoloj de tiuj arti
koloj: “La urba geografio kaj ties in
fluo sur la trafiko”, de Inĝ. Jerônimo 
Cavalcanti; “La politika redivido de 
Brazilo”, de d-ro Mário Teixeira de 
Freitas; “La groto de Maquiné kaj ĝiaj 
ĉirkaŭaĵoj ”, de s-ro Afonso de Guaira 
Heberle, kaj “Geografio de la trans
portoj en Brazilo”, de inĝ. Moacir M. 
F. Silva.”

4
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s * O N H O In memoriam de Zamenhof.

Durmo e sonho — que o sono é esquecimento... 
Sinto o vibrar etéreo dessa luz,
Que é o Espírito mesmo de el esus,
A fluir, em caudal, do firmamento!

Fujo da confusão e do tormento 
Duma /vida que ao báratro conduz... 
E, ao pôr os olhos na Divina Cruz, 
Eis, estático, em lágrimas rebento!

%

Luz, perfume, paisagem, melodia 
Entrelaçam-se e rne envolvem, na magia 
Que ninguém sonhar pode, nem alcança...

E desse amigo ao lado, que ainda “espera”, 
— Grato ao Senhor, que ensejo tal me dera 
Volvo ao mundo, mais pleno de esperança!II

de emoções e idéias, assimilaremos tudo: 
o que se tem produzido e o que se há de 
produzir, na pátria e em todas as pátrias, 
no terreno da arte, da ciência e da filo
sofia. E também terão que fazer a mes
ma cousa os outros povos, as outras po
pulações. Bem eu sei que se estudam lín
guas, sem nenhuma dificuldade. Mas, 
para as criaturas que se julgam práticas, 
a questão do tempo não deixa de ter im
portancia. Time is money.

Há, não obstante, uma outra questão, 
merecendo a meditação de toda gente. 
Com duas línguas tão somente, a nacio
nal e a internacional, a da pátria e a da 
humanidade, rolará por terra a imperti
nência de hegemonias de nações, prepon
derância de povos sobre outros povos, 
hegemonias que se afirmam através da 
língua de uma nacionalidade, transpondo 
fronteiras, língua de uma coletividade, 
impondo-se a todas coletividades. Fale 
cada povo a sua língua; mas falemos to
dos a língua da humanidade.

Dez. 41.

URBO SALVADOR
Pro la apero de la belega broŝuro “t rbo 

Salvador” la “Brazila Instituto de Geografio • 
kaj Statistiko” kaj “Brazila Ligo Esperan
tista” jam ricevis multajn gratulajn leter
ojn. Ni malsupre transskribas tiun. kiun 
adresis al S-ro Ambasadoro J. Carlos Ma
cedo Soares, prezidanto de tiu Instituto, la 
‘Grupo Esperantista de Bahia”: “Altesti
mata sinjoro.

La estraro de 1’ Esperanta Grupo de Bahia 
komisiis al mi la honorigan taskon esprimi 
sian tutkoran dankemon pro la donaco de la 
dek ekzempleroj de la broŝuro propaganda 
de “Urbo Salvador” kaj gratuli al vi pro 
la belpresita bonega esperanta traduko, nun 
liverita al la en- kaj eksterlanda esperan
tistaro.

Koncerne al tiu belega presaĵo, esias sen
bezona kaj superflua ĉiu laŭdo, ĉar ĝi sufiĉe 
laŭte parolas pri si mem. Ni estas plene 
konvinkitaj, ke ĝi sukcese trafos sian celon, 
ĉie vekante ĝeneralan intereson ĉe Tesperan- 
tista mondo, efikante ankaŭ' kiel imitinda 
ekzemplo pri la taŭgeco de Esperanto tiucele.

De longe ni revadis kaj multe klopodis 
apud la urbestrara rondo, por ke ĝi akceptu 
Esperanton kiel duan idiomon por la propa- 
gando-turismaj presaĵoj destinitaj al ekster
lando. Preskaŭ ni sukcesis rilate al tiu lasta 
eldonaĵo, sed malfacilaĵoj ĉiuspecaj kaj mal
favoraj cirkonstancoj ĉion malhelpis.

Post tiu malsukceso, nia estrarano Inĝ. 
Jaddo Couto Maciel metis la aferon en la 
lertajn manojn de la Prezidanto de la Bra
zila Ligo Esperantista, d-ro A. Couto Fer
nandes, kiu ĝentile tradukis mem la teks
tojn kaj sukcesis interesigi la Brazilan Ins
tituton de Geografio kaj Statistiko, trans
donante al tiu Instituto la tutan aferon.

Dank’ al ĝi la malgranda albumo pri la 
urbo Salvador nun fariĝis tuŝebla efektivaĵo, 
pri kiu ia dubo ne estas plu ebla.

Nia Esperanta Grupo do tre alttaksante la 
grandvaloran kaj honorigan servon faritan 
de tiu Instituto, ne nur al Bahia, sed ankaŭ 
al Esperanto, petegaj al via Ekscelenco 
bonvolu akcepti la esprimon de siaj entu
ziasmo kaj dankemo, kune kun la ceteraj 
anoj de tiu Institute, kiuj iel kontribuis kaj 
helpis la eldonadon de la citita propagandilo.

Mi kaptas la okazon por prezenti al vi, 
altestimata Sinjoro, niajn plej varmajn sa
lutojn. Hermes Pitta. Sekretario”.

Porto Carreiro Neto.

O ESPERANTO E A PAZ 
UNIVERSAL

(Conferência realizada no dia 20 de Abril 
de 1923, no Trianon, por ocasião do 7.° 
Congresso Brasileiro de Esperanto, pelo 
General Dr. J. M. Moreira Guimarães, en
tão presidente da Sociedade de Geografia 

do Rio-de-Janeiro

Se é certo que está decorrido o mo
mento da propaganda do Esperanto, não 
há dúvida que infelizmente ainda se en
contram resistências contra o caminhar 
certíssimo, o progredir iniludivel da obra 
excelente do genial Zamenhof. Mas es
sas resistências cairão, inevitavelmente. E 
elas vão caindo uma por uma, quasi sem 
nenhum esforço dos mesmos esperantis
tas, pela própria fraqueza dos nossos ad
versários, irresistivelmente, logicamente, 
naturalmente.

De começo, era sonho, fantasia, ideal 
longínquo. Fazia-se então a língua uni
versal e auxiliar, nada mais do que mera 
preocupação dos idealistas impenitentes. 
Hoje, porem, se esses idealistas continu
am no seu .propósito, maravilhando-se 
todos eles diante da beleza e da mesma 
simplicidade do Esperanto; já se encon
tram, na mesma estrada, os chamados ter
ra a terra, os que se dizem contra a sorte 
de idealismo, por isso que ambicionam 
menos o fulgor de novos ideais, que a opu
lência material dos resultados imediatos. 
De maneira que os homens de pensamen
to assim se aproximam uns dos outros; 
e todos formulam os mesmos votos pelo 
triunfo completo, mundo em fora, da 
criação magnífica de Zamenhof. Interes
sam-se os Governos, o Congresso e os 
mais festejados homens de ciências, estão 
empenhados na vitória decisiva do que 
Lord Mayor denominou a obra inicial 
para o conhecimento de todas as línguas.

Imaginai o problema resolvido: a lín
gua Esperanto é a língua de todos os con
tinentes. Pois bem; brasileiros, estudare
mos a sonora e formosíssima língua por
tuguesa, estudando, do mesmo passo, a 
maravilhosa e mui simples criação de Za
menhof. E com esses dois instrumentos

Dest’arte, lograremos conhecer, com 
exatidão sentindo-lhe a consciência toda, 
essa humanidade, a qual ainda parece 
inexistir para os que não conseguem al
çar as vistas alem dos horizontes da pá
tria. Então, apenas com duas línguas, es
taremos todos, os gigantes e cs pigmeus 
do pensamento, ao corrente das idéias 
que entendem com essa ou aquela cultu
ra. E caminharemos, resolutamente, de- 
liberadamente, com energia repassada de 
convicção, para o ideal de paz universal, 
ideal esboçado pelo passado, mas ideal 
que aí está exigindo recursos outros de 
que não dispõe, nem a filosofia embrio
nária da antiguidade, nem a filosofia or
gânica da idade média, nem a filosofia 
revolucionária, inspirada em Voltaire e
Rousseau.

E’ força confessar: a língua Esperanto 
vale sob certo aspecto, “a torre dos bons 
sonhos, o farol de cujo cimo se hão de 
poder iluminar todos os povos do mun
do’’, no dizer de Medeiros e Albuquerque 
E estou que .“há de elevar-se até o mais 
alto dos céus, pedra a pedra, fLrme e se- 
guramente’’. Mas é língua, e não doutri
na, alicerçada no amor da humanidade; 
não abrigamos, dentro em nós, o patrio
tismo agressivo, esse ódio perturbador — 
por isso que é ódio — nas relações inter
nacionais.

E bem nos sentimos à vontade, nós os 
esperantistas brasileiros, porque a histó
ria aí está ensinando que é o povo desta 
tenra, sem veleidades imperialistas, pa
cífico — resolvendo os seus mais altos 
problemas, tranquilamente, contemplan
do sem olhos invejosos, os progressos dos 
povos que lhe vão em derredor, e de to
dos os povos no planeta. Quer a paz; e 
não se esforça, no continente americano, 
senão pela paz. E paz na América, e paz 
no velho mundo, convencidos todos os 
esperantistas, de que essa paz principia 
no coração de cada um de nós — com 
o afeto, com a estima, com o respeito, 
com a tolerância, com os primores dos 
melhores sentimentos que sabe cultivar 
qualquer lídimo apóstolo da fraternidade, 
ou verdadeiro batalhador pelo esperan
tismo .

QUEIRA PAGAR SUA 
QUOTA REFERENTE 

AO ANO DE 1942
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I N l K
AMAZONAS. — Manaus. Nia dele

gito s-ro Sebastião Augusto sciigis nin, 
ke dank’ al permeso de d-ro André de 
Araujo, juĝisto por neplenaĝuloj, kiu 
tre simpatias al Esperanto, li malfer
mos kurson de tiu ĉi lingvo ĉe la Ler
nejo por Socia Servo, kie li ankaŭ or
ganizis ekspozicion de esperantaĵoj. 
La trian de Decembro okazis en tiu 
lemejo propaganda kunveno, kiun ĉe
estis 20 personoj, inkluzive f-ino Lin
da Dáu, kiu ricevis kontentigan ates
ton donitan de la Brazila Instituto de
Geografio kaj Statistiko post la per- 
fektiĝa kurso tie okazinta. Dum tiu ĉi . 
kunveno oni decidis starigi esperan
tistan grupon, kiu ricevos la helpon s-ro Zozimo Lemos,los, dua sek.

Aninoj de Grupo Esperantista "Lidja Zamenhof”, el Natal, Stato Rio-Graiulc-do-Norte.

de d-ro André de Araujo kaj f-ino 
Linda Dau.

CEARÁ. — Fortaleza. Sub grande
gi i tera titolo — “En lingvo Esperan
to” — la multi egata gazeta “0 Povo”, 
kies direktoro estas d-ro Democrito 
Rocha, aperis bona noto pri la belega 
broŝuro “Urbo Salvador”, eldonita de 
la Brazila Instituto de Geografio kaj 
Statistiko.

PARAIBA. — João Pessoa. La 
estraro de nia Ligo ricevis de Kano
niko Mathias Freire, malnova esperan
tisto kaj prezidinto de la Kvina Bra
zila Kongreso de Esperanto, ĝentilan 
leteron, per kiu li fervore dankas la 
ekzempleron de la broŝuro “Urbo Sal
vador”, al li donacitan, kiun li juĝas 
“netakseble valora juvelo”. Al BLE li 
donacis sian fotografaĵon. Dankon!

PERNAMBUCO. — Recife. — Post 
foresto de kelkaj semajnoj revenis al 
tiu ĉefurbo D-ro Aguinaldo Lins, kiu, 
dum sia restado en Rio-de-Janeiro, 
ĝentile vizitis la sidejon de nia Ligo, 
kie lin akceptis ĝia estraro.

Garanhuns. — Daŭras kun entuzias
mo la kurso farata de f-ino Maria do
Socorro Monteiro, prezidantino de la
Grupo Esperantista “Isi aei Braga”.

Catende. Jen estas la estraro de la
Grupo Esperantista “Tobias Kabelo 
Leite”, fondita la 14an de Aŭgusto las
ta: Prez. — s-ro Ubiraci Silva Barbo
sa, vicprez. — s-ro João Porfirio, unua 
sek. — f-ino Niuda Isabel Vasconce

oratoro — José Barbosa da Silva 
Leite, kas. — f-ino Jandira Silva Bar
bosa.

BAÍA. — Salvador. La prezidanto 
de BLE ricevis ĝentilegan leteron de 
d-ro Jaddo Couto Maciel, kiu per fer
voraj entuziasmaj voldoj dankas lin 
pro liaj klopodoj por la efektiviĝo de 
la eldono de 1’ belega broŝuro “Urbo 
Salvador”, kiu treege plaĉas al ĉiu ĝin 
vidinta. D-ro Maciel estis la peranto 
de la dankoj de d-ro Neves da Rocha, 
Ĉefurbestro de urbo Salvador, kaj de 
la esperantistaro de Ŝtato Baia. Ali
loke ni transskribas la leteron, kiun 
tiu ĉi adresis al la Brazila Ins
tituto de Geografio kaj Statistiko, dan
kante ĝin pro la valoraj servoj faritaj 
al Ŝtato Baia kaj al la propagando de 
Esperanto.
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ŜTATO RIO-DE-J ANEIRO. — 
Barra Mansa. Aliĝis al niaj Ligoj kiel 
MA s-ro Obdego Augusto, industriisto, 
kies adreso estas: Caixa postal 2.

SÃO PAULO. — Santos. Aliĝis al 
niaj Ligoj kiel MJ la jenaj anoj de 
Centro Esperantista de Santos: s-roj 
Vital B. Schmidt, publikoficisto, kaj 
Manoel Pontes Filho, komercisto, kiu 
ankaŭ enskribiĝis en la perfektigan 
k u i-son de BLE.

Ĉiusabate, ĉe la librejo Paris, kun
venis por interparoladi la tiaj espe
rantistoj kun la ĉeesto de nia bona 
amiko pastro Agostino Stellacci.

Tatui. Aliĝis al niaj Ligoj kiel sim 
pla membro s-ro Donato Rafael Flores.

Cunha. S-roj Eduardo Querido kaj 
Benedito Felipe faras bonan propa
gandon por Esperanto. Ni atendu ĝian 
rezultaton!

RIO-GRANDE DO-SUL. — Por
to Alegre. Post longa restado en Rio
de-Janeiro kaj Ŝtato Pernambuco re
venis hejmen d-ro Benjamin L. Camo- 
zato kaj lia edzino s-ino Acidalia C. 
Camozato. Okaze de la instalo de la 
Odontologia Societo d-ro Camozato 
faris paroladeton en Esuperanto, kiu fi
li ĝis per dankaj vortoj al la tiea ga
zetaro, kiu ĉiam aplaŭdis la ideon fon
di tiun societon.

Urbeto S. Sebastião (Kornumimo D. 
Pcdrito). La 20an de Septembro lasta 
kunvenis ĉe s-ro João C. Severo, dent
kuracisto, kelkaj amikoj de Esperan
to kaj fondis esperantistan rondetoj, 
kiu, laŭ estas decidite, aliĝos al niaj 
Ligoj. Parolis s-ro Severo, k u reme
morigis sian deziron, dum la jaro 
1936, en D. Pedrito, fondi esperantistan 
grupon, kiu, bedaŭrinde, ne povis fa
riĝi realaĵo. Jen estas la estraro de 
la rondeto: Prez. — s-ro Joao C. Se
vero, sek. — s-ro Paulo Guilherme,* 
kas. — s-ro Polikarpo Severo.

La 12an de Oktobro s-ro Severo fa
ris paroladon pri “La lingvo en la paco
kaj en la ilito”. Li finis
te al Dio por la viktimoj 
milito.

ĝin preĝan- 
de la nuna

La rondeto inaŭguros, la loan de 
Decembro, ekspozicioj de esperantaĵoj.

S-ro Severo aliĝis al B. L. E., kiam 
li estis studento en Porto Alegre kaj 
restis kiel ligano ĝis la Jaro 1937a. 
Lia realiĝo al nia Ligo estas motivo de 
granda ĝojo por ni, ĉar li havas en si la 
internan ideon de esperantismo.

MINAS GERAIS. — Belo Horizon
te. La 15an de Decembro lasta okazis 
kunveno de esperantistoj por la resta
rigo de 1’ tradicia “Montara Esperan
to-Klubo” kaj elektado de ĝia estraro,
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kiu konsistas el la jenaj personoj: 
Honora prez. — inĝ. Alberto Couto 
Fernandes, prez. — inĝ. Aristóteles 
J. de Faria Alvim, vieprez. — d-ro 
Luís de Azeredo Coutinho, unua sek. 
— s-ro Wilson Veado, dua sek. — s-ro 
Luis Anacleto Silos, kas. — s-ro Oza- 
nam Gonies kaj bibi. — f-ino Maria 
José de Azeredo Pena.

En la sama tago, nokte, la klubo 
efektivigis kunsidon por memorigi la 
naskiĝan datrevenon de d-ro Zai
nhof. Ĉar forestis d-ro Alvim, prezidis 
la kunsidon ĝia vicprezidanto. Ko
mence, s-ro Wilson Veado, delegito de 
niaj Ligoj, salutis en Esperanto la
ĉeestantaron. Poste parolis s-ro Ana
cleto Silos pri “Esperanto — ĝia aŭto
ro kaj ties verko”; f-ino Maria José de 
Azeredo Pena pri “Esperanto kiel fon
to de spirita plezuro”; d-ro João Via
na, pri “Pacifismo de Zamenhof” kaj 
d-ro Luís de Azeredo Coutinho pri 
“Esperanto kaj Esperantismo”.

K10-DE-JANEIRO. — D-ro Agui- 
naldo Lilis, prezidanto de “Pernam
buka Esperanto-Asocio”, dum sia kelk
taga restado en nia ĉefurbo, vizitis la 
sidejon de nia Ligo kaj de “Brazila 
Klubo Esperanto”, kies estraranoj lin 
akceptis. Akompanata de lia edzino li 
partoprenis tagmanĝon, kiun al ili de
diĉis s-roj d-ro Everardo Backlieuser, 
A. Couto Fernandes, Carlos Domin- 
gues kaj Ismael Braga.

Loĝas nun en Rio-de-Janeiro s-ro
Helio Pereira de Souza, kunfondinto 
de esperantista grupo el Joinville, 
Ŝtato Santa Catarina. Li kaj lia edzi
no (vizitadas la sidejon de nia Ligo.

“Juventude Unida”, oficiala bulte
no de la lnternacia Societo de Stu
dantoj, Brazila Fako, publikigis la 16 
regulojn de la Gramatiko de Espe
ranto.

La “Revuo pri Edukado kontraŭ 
Bruladoj” publikigis noton titolitan 
“Kial ni devas lerni Esperanton”.

•“Reformador” aperigis artikolojn 
por Esperanto sub la titoloj: “Fremda 
gazetaro en Brazilo” kaj “Longa de
bato”, kiun subskribis Ismael Braga.

“Revista Espirita de Brasil” publi 
kigis du artikolojn de Cristiano Aga 
rido. Unu parolis pri la esperantista.
kongresoj okazintaj en Argentino kaj 
Usono kaj la dua pri la “Unua Tuta
merika Spiritisma Kongreso”, okazon
ta en Buenos Aires dum la monato Jli
lio 1942a. Ĝi sciigas, ke la organiza 
komitato de la kongreso decidis utiligi 
Esperanton kiel ĝian oficialan lingvon.

Diversaj gazetoj publikigis -notojn 
pri la belega broŝuro “Urbo Salva
dor”, eldonita de la “Brazila Instituto 
de Geografio kaj Statistiko”.

EDMUNDO FELIX TRI- 
BOUILLET

La 13an de Decembro nunjara, 85- 
-aĝa, mortis en Rio-de-Jan eiro s-ro
Edmundo Felix Tribouillet, emerita 
supera telegrafoficisto, kiu dum mul
taj jaroj sindone okupis la oficon de 
kasisto de “Brazila Ligo Esperantis
ta” kaj konsilanto de “Brazila Klubo
Esperanto”. Li estis kunfondinto de 
tiuj ĉi du gravaj organizaĵoj kaj par
toprenis ĉiujn brazilajn kongresojn de 
Esperanto kaj preskaŭ ĉiujn esperan
tistajn vespermanĝojn, kiuj, sub la 
nomo “Ĉurasko”, okazis dum multaj 
jaroj en tiu ĉi Ĉefurbo, al kiuj parto
prenis, kiel invititoj, gravaj personoj 
apartenantaj al la literatura, eduka, 
arta kaj politika medioj. Li ankaŭ 
apartenis al la konsilantaro de la So
cieto de Geografio de Riode-Ja neiro.

Al lia familio, inkluzive du nevinojn, 
kiuj lernis Esperanton, niajn plej ko
rajn kondolencojn.

ESPERANTISMO
Acompanhada de um exemplar do 

folheto “Esperantismo” recebemos da 
Livraria Editora da Federação E. 
Brasileira a seguinte circular, redigi
da em Esperanto e português: “A 
guerra tem dificultado o nosso serviço 
de livros em esperanto e isso justa
mente agora que os esperantistas se 
veem quasi de todo privados das re
vistas e jornais publicados na Europa 
e na Ásia, os quais só raramente nos 
chegam.

Pela experiência da guerra de 1914- 
1918 sabemos o prejuízo que isso causa 
ao movimento esperantista em todos 
os países da América e desejamos, ain
da que em pequena escala, evitar o 
mal, fazendo edições próprias, para as 
quais contamos com a boa vontade e 
colaboração moral e econômica dos es
perantistas .

“Esperantismo” é a primeira bro
chura de uma sénie que desejamos pu
blicar sobre variados assuntos de inte
resse do ideal esperantista. O preço 
de cada brochura é de 2$000 para o 
Brasil e dois coupons-resposta inter
nacionais para os outros países.

irr

O primeiro número do “Esperantis
mo” contém 10 interessantes artigos 
da autoria do nosso ilustre e prezado 
samideano Ismael Gomes Braga. E 
basta...

lnternacia Esperanto-Ligo
(I. E. L.)

Recebemos a 2.a parte do Anartrio (Jar
libro) para 1941, contendo um relatório 
sobre o movimento financeiro da I.E.L.
referente ao exercício de 1941 em com
paração com o anterior. Apesar da guerra, 

ffique veio impossibilitar as relações entre
muitos países e a Inglaterra, não foi muito 
sensível a diferença entre os números de 
sócios nos dois exercícios. Assim temos:

AM........................
MJ.........................
MA........................
MAU.....................
MS.........................
Patronos...............
DM........................
HM........................

31-8-40 31-8-41
2039 2550

788 531
787 543
303 —
69 90
13 19
(54 (54
28 14

4091 3811

Os saldos apurados serviram para fa
zer diminuir o déficit de anos anteriores.

A 2.“ parte do Anuário contem também 
uma lista dos novos delegados e um exce
lente vocabulário de termos de Aeronáutica.

£ fi P £ â P

Receita .... 870 15 8 576 15 5
Despeza .... 754 3 0 433 18 11

GINÁSTICA E ESPERANTO
u»

Por ocasião da bela festa organizada 
pelos inúmeros alunos do curso de ginás
tica, irradiado diariamente pela estação 
da “Rádio Nacional” (PRE8), na manhã 
de 15 de Outubro último, denominado 
“Dia da Ginástica”, como homenagem ao 
diretor das aulas, prof. Diniz Magalhães, 
na data do seu aniversário natalício, foi 
publicado um folheto, do qual consta o 
discurso feito pelo sr. Ismael Braga na 
mesma data do ano anterior, cujo texto 
referente ao Esperanto transcrevemos em 
seguida: “E, a propósito dessa colabora
ção cultural do Brasil com os outros pa*- 
ses, seja-me permetido dizer aos rádio-gi- 
nastas que se acha reunido na Capital 
Federal um grande Congresso de intele
ctuais, e que esse Congresso, no dia 11 
deste mes, aprovou uma expressiva moção 
a favor de maior divulgação do Esperan
to no Brasil. Refiro-me ao Congresso dos 
Jornalistas Católicos, em cuja sessão de 
11 de Outubro foi proposta uma moção 
a favor de maior divulgação do Esperanto 
no Brasil. Esse documento está assinado 
por 19 intelectuais de grande responsa
bilidade moral e, por isso mesmo, merece 
muito o nosso respeito.

Não me pareceu despropósito dar aqui 
esta notícia, parque os rádio-ginastas são 
muito simpáticos ao movimento cultural 
dos esperantistas e entre nossos colegas 
deste imenso ginásio há fervorosos espe
rantistas, tão fervorosos como aqueles 
ilustres Congressistas Católicos que fir
maram a moção do dia 11 deste mês.”
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AUXÍLIO À FAMÍLIA ZAMENHOF
A “Universala Esperanto-Asocio” 

(U. E. A.), com sede no Palais Wil
son, Genebra, Suíça, criou um Serviço 
de Auxílio aos esperantistas vítimas 
da guerra, entre os quais se encon
tram cinco membros da Família Za
menhof, que, tendo perdido todos os 
seus haveres, moram atualmente em 
Varsovia. Esse auxílio consiste na

LÍNGUA AUXILIAR 
-INTERNACIONAL- E5PERADTQ

•i

GRAMATICA
16 REGRAS INVARIÁVEIS

remessa de entos e uma certa
quantia destinada a esses membros.

Para o corrente ano, cuja necessi
dade foi fixada em 3.000 marcos suí
ços, já foram angariados mais de 
2.000, esperando a Associação Univer
sal de Esperanto coletar toda aquela 
importância.

Agora U.E.A., faz um urgente 
apelo aos esperantistas brasileiros para

Alfabeto: a, b, c, ê, d, e, f, 
S, è, h, h, i, j, ĵ, k, 1, m, n, o, 
p, r, s, Ŝ, t, u, Ŭ, v, z.

Pronúncia: Todas as letras 
se pronunciam como em por
tuguês, à exceção das se
guintes: c=ts, Ĉ=tch em tche- 
que, g=flr em gato, è=dj, j=i 
breve, J=j, s=ss, ŝ=x em xa
drez, ü=u breve.

As letras h e h teem, respe
ctivamente, um som ligeira e 
fortemente aspirados.

Não ha letra muda em Es
peranto.

As palavras teem tantas sí
labas quantas forem as vo
gais (a, e=ê, i, o=ô, u).

O acento tônico caí sem
pre sobre a penúltima sílaba 
da palavra.

lhe prestarem todo o auxílio nesse 
sentido, afim de que a Família Zame
nhof possa manter-se durante o ano

Só existe um artigo (la), 
invariável.

Terminações:
o marca o substantivo: fra

to = irmão; a marca o adjeti
vo: /rata=fraternal; e marca 
o advérbio : frate = fraternal
mente; J marca o plural: fra
to j= irmãos; n marca o objeto 
direto: mi havas fraton = 
tenho um irmão,.

Verbos:
as marca o presente: mi 

amas=eu amo; is* o passado: 
vi amis=tu amaste; os* o fu
turo: li amos=elle amará; us, 
o condicional: ni amus=nós 
amaríamos; u, o imperativo- 
subĵuntivo ; amu = amai vós ; 
i, o infinito: ami=amar.

Numerais:
Unu-1, du-2, tri-3, kvar-4, 

kvin-5, ses-6, sep-7, ok-8, naü- 
9, dek-10, cent-100, mil-1000. 
12=dek-du. 20=dudek. 3268 = 
trimil-ducent-sesdek-ok.Unua= 
primeiro; triono, terço; duobla, 
duplo.

Formação das palavras:
Formam-se as palavras com 

postas reunindo-se os elemen
tos que as compõem, ficando 
sempre o principal no fim. Ex.: 
Vizitkarto, cartão de vizita. 
Kartludo, jogo de cartas.

As palavras derivadas for
mam-se com o auxílio dos 
prefixos e sufixos.

Prefixos: Mal, indica o con
trário : bela, belo; malbela, 
feio; bo, o parentesco resul
tante do casamento: frato, ir
mão; bofrato, cunhado, etc.

Sufixos: Ar, indica cole
ção, reunião: meblo, movei; 
mebZaro-mobília; eg, o au- 
mentativo: botele go-garratko ; 
et, o diminutivo: domefo-casi- 
nha; ej, o lugar destinado a...: 
bani, banhar; banejo-banheiro; 
id, o filho, o descendente: bovo 
boi; bovido-bezerro; in, o fe
minino : fratino-irmk; il, o ins
trumento: tranĉilo-taca ; ist, a 
profissão : pentristo, pintor, etc.

vindouro.

('ARTAO POSTAL. — UM CENTO: 5$4H>0

A Liga Esperantista Brasileira, que 
apenas aguardava uma informação fi
dedigna sobre a exequibilidade de tal 
auxílio, para iniciar um movimento 
nesse sentido, abre a subscrição abaixo 
e espera que ela seja bem acolhida 
por todos os esperantistas do nosso 
caro Brasil.

Toda importância deve ser enviada 
à : Liga Esperantista Brasileira, Praça 
da República, 54. Rio-de-Janeiro.

LISTA
Liga Esperantista Brasileira 
Família Gomes Braga .. .. 
Alberto Couto Fernandes .. 
Brazila Klubo “Esperanto”. 
Dr. Eusinio Lavigne .........
Antonio José Vaz .............

200$000
200$000
ÍOOSOOO

50$000
50$000
20$000.

ESPERANTO

Série Pedro II Coleção “B”
CADERNO CONTENDO

Gravuras e Vocabulários para o ensino 
do Esperanto pelo Método Direto 

(Tradução do vocabulário por A. Couto 
Fernandes)

PREÇO 3$000

JOSÉ DE ALENCAR
1829 - 1877

Editada pela LIGA ESPERANTIS
TA BRASILEIRA e impresso nas ofi
cinas dos Irmãos Pongetti, acaba de 
aparecer a tradução em Esperanto, fei
ta pelo Dr. Luiz C. Porto Carreiro

Dr. JAIME SCOLNIK
O presidente da Liga Esperantista 

Brasileira recebeu da Doutora Rosa 
Scolnik, que em princípios de 19.38 vi
sitou a nossa Capital e outras cidades 
vi sin has, tendo deixado agradabilíssi- 
ma impressão em todos os que tiveram 
o prazer de conhecê-la, uma carta, na 
qual comunica a próxima visita ao 
Brasil de seu irmão Dr. Jaime Scol
nik, professor do Colégio Nacional de 
Monserrat, anexo à Universidade Na
cional de Córdoba, e fervoroso espe
rantista. Em 19.39 a Livraria Editora 
da Federação, nesta Capital, editou o 
“Curso Fundamental de Esperanto”, 
compilado pelo Dr. Jorge Scolnik, que 
tem prestado grandes serviços na pro
paganda do Esperanto nos países que 
falam o castelhano.

Dr. Scolnik deverá chegar nesta Ca
pital nos primeiros dias de Fevereiro 
próximo e aí permanecer cerca de duas 
semanas. Ele tenciona visitar as ci
dades de S. Paulo, Santos, Poços de 
Caldas, Curitiba, Porto Alegre etc.

Não é necessário acrescentar que a 
visita do nosso ilustref samideano nos 
dará muito prazer. Desde já lhe dese
jamos uma excelente viagem.

itou o

kl

Neto, bro da Comissão Linguísti
ca Internacional e ex-secretário geral

A LIGA ESPERANTISTA BRASILEIRA 
pagou à I.E.L. durante os anos de 1940 
e 1941 quotas dos seguintes sócios:

1940 1941
AM................. . . 60 75
MJ................. . . 37 36
MA................. . . 30 24
MS................. 4
MAH . . . . . . 2 —
MAH + IE . . . 7 —

136 139

da mesma Liga, do conhecido romance 
de José de Alencar “A Viuvinha”.

Preço: 5$000.

IrniAoa Pongetti imprimiram

J. DE ALENCAR

LA VI D V IN ETO
ROMANO

El la portugala lingvo
Esperantigis

L. C. Porto Carreiro Neto

Lingvokomitatano
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STATISTIKO KAJ ESPERANTO
La BRAZILA INSTITUTO 

DE GEOGRAFIO KAJ STA
TISTIKO, departemento sen
pere dependanta de la Prezi
danto de la Brazila Respubli
ko, kiu antaŭ du jaroj akceptis 
Esperanton kiel sian helplin
gvon, jus eldonis belegan 32- 
p a ĝ a n broŝuron titolitan 
“ Statistika Resumeto”, kiu 
baziĝinte sur la elementoj li
veritaj de la statistiko rilata 
al 1938 sin destinas al la dis
vastigo de nombraj informoj 
pri la diversaj aspektoj de la 
brazilaj realaĵoj. Multe pli de
tala ol la antaŭa eldono rilata 
al la jaro 1937 ĝi estis presita 
sur luksa papero de la Insti
tuta Presejo. Ĝin ilustris por
treto de Lia Mosto I)-ro Getu
lio Vargas, prezidanto de la 
Brazila Respubliko. Ĝia antaŭ
parolo. kiu estas subskribita de 
d-ro Mario Teixeira de Frei
tas, ĝenerala sekretario de la 
Instituto kaj direktoro de la 
Statistika Departemento de la• •
Ministrejo por Edukado, estas

valora atesto pri la efika pro
pagando de Brazilo pere de 
Esperanto, d-ro Teixeira de 
Freitas estas malnova espe
rantisto, kiu jam multe labo
ris por la disvastigo de Espe
ranto. Kiam li estis direktoro
de la Statistika Departemen
to de Ŝtato Minas Gerais, 
li uzadis Esperanton por ĝia 
korespondado eksterlandon.

La prezidanto de la Institu
to, ambasadoro d-ro J. C. Ma
cedo Soares, kies valoraj ser
voj faritaj al Esperanto
estas tre konataj de la tut
monda esperantistaro, skribis 
al Ia prezidanto de Brazila
Ligo Esperantista leteron, el 
kiu ni transskribas la jenan 
frazon: “Profitante tiun taŭ
gan okazon mi sendas al vi, 
en la nomo de tiu ĉi Instituto
kaj en mia propra nomo, la
esprimon de nia plej varma
danko pro via konstanta kun
helpo al niaj laboroj, same ki
el pro via netaksebla kunla
borado ĉe la disvastigo ekster
lande de brazilaj aferoj.”

ANTAUPAROLO
Brazila Instituto de Geografio kaj 

Statistiko, duafoje, prezentas la espe
rantan tradukon de resumeto de sia

“Brazila Statistika Jarlibro”, destina-
/

ta al la disvastigo de nombraj infor
moj pri la diversaj aspektoj de la na
ciaj realaĵoj. Kiel antaŭe okazis, la sta
tistikaj elementoj rilataj al Brazilo, 

tutkune konsiderataj, estas prezenta
taj kompare kun tiuj de la Federacia 
Distrikto.

La iniciato de la Instituto pri la uza
do de Esperanto, kiel ilo de disvasti-

CONRAD FISHER
808 Stewart Street 

Meadville, Pa.
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UNUECO DONAS FORTECON
“Unueco (lonas fortecon”: jen frazo, 

kiun ĉiu rediras kun plena konvinkite
co, sed kiun ĉiu, kun tuta konscienco, 
kontraŭdiras.

En ĉi tiu funebra horo de nia ] alfe-H

liĉa planedo, kiam ni vidas, ĉiam an
koraŭ. la refa rigon de okazoj, kiuj vere 
ĉagrenas la korojn sentemajn; kiam ni 
atestas la frakasantan perforton kon
traŭ la trankvileco de hejmoj; kiam la 
ĉielon skuegas eksplodoj, tiun sa: II ian
ĉielon, kie ŝvebas revoj plej dolĉaj pri 
sorto pli bona de la liomo; en ĉi tiu 
kriza momento, ni, civitanoj de la mon
do, rifuĝas en la sanktejon de nia amo 
al la horno — al nia kompatinda frato, 
filo de nia komuna, nun malgaja Pa
tro.

En la. malluma nokto, kiun ĉiu nun
momente travivas, povas heligi nian vo
jon nur la radio de tiu amo. Nur ĉi 

gado, en la tuta mondo, de tiu mal
granda resumeto de la brazila statis
tiko, estis akceptata kun la plej viva 
simpatio. Kaj la atentmovo, kiun ĝi 
kaŭzis, ĉe la tutmondaj esperantistaj 
centroj, pri la brazilaj aferoj, bone pra
vigis la saĝon de la faritaĵo, profite 
de pli granda disvastigo, ĉe la civilizi
taj popoloj, de la vivkondicoj kaj de 
la grado de materia kaj morala pro
greso de la brazilanaro.

Tiomaj kaj tiel kuraĝigaj estis la re
zultatoj de 1’ dissendado de la “Sta
tistika Resumeto” responda al la “Jar
libro" de 1937, ke la Nacia Konsilan
taro de Statistiko, rekoninte la ĉiam 
kreskantan progreson de Esperanto, 
ĉar ĝia parola kaj skriba uzado pli kaj 
pli disvastiĝas tra la tuta mondo, ĝin 
akceptis kiel helplingvon ĉe la aktive
coj kaj publikaĵoj de la Instituto kaj, 
poste, enmetigis ĝian instruadon en la 
programon de la Perfektiĝa Kurso 
kreita por la oficistoj de la centraj sta
tistikaj departementoj en la brazilaj 
Ŝtatoj.

Tiel, samtempe, kiam ĝi sin turnis al 
Esperanto por pli granda efiko de siaj 
disvastigiloj, eksterlande, — la Insti
tuto instigadas, sisteme, la disvasti
gon de tiu lingvo meze de la profesiis
toj de la Brazila Statistiko kaj tiama
niere servas al la altaj idealoj de homa 
solidareco, laŭ kiu estas inspirataj la 
esperantistoj ĉe sia laboro de plifor
tigo de la spirito de reciproka kom
preno inter la bonvolemaj popoloj.

M. A. Teixeira de Freitas
Ĝenerala sekretario 

tiu estas forta, ĉar ĝi estas eterna; kaj 
ĝi estas ja ĉiamdaŭra pro tio, ke ĝia 
Fonto estas neelĉerpebla. Ni ne ĉesu 
petadi al tiu Fonto, ke almenaŭ gutojn 
ni ricevu: la miraklo pri la multobligo 
de panoj kaj fiŝoj refariĝos, kaj tiuj 
gutetoj, ŝprucante el niaj koroj, estos 
riĉa pluvo fluanta de fontano ĉiam vi
va, estos freŝa roso sur sekan grundon, 
estos gajaj fajraĵoj en nigra nokto, es
tos kuraĝigo en malespero, estos vivo 
forpelanta la morton.

“Unueco donas fortecon”: ni tion 
rediradu konvinkite; sur tiu absoluta 
konvinkiteco ni fondos la konstruaĵon 
de la Paco. Ni unuiĝu, t. e. ni iĝu 
unu penso, unu homo, ne por subskri
bi kontraktojn de iuj kontraŭ aliaj, ne 
por defendi iajn apartajn propraĵojn, 
siatempe eltiritajn el pli malfortaj ma
noj. ne por avidi materiajn havaĵojn, 
kiun ni solaj ne kapablus ekposedi; ni 
unuiĝu, sed ĉiuj kune, “ĉiuj por unu”. 
Kiam tiu unuiĝo okazos, tiam estos ĉiuj 
unu sola grandega maso, obeanta la le
ĝon pri la universala altiro kaj, tial, 
nekontraŭstare — pli bone, tute vo
lonte — sin movanta rapide al la gran
da Magneto de la Universo. En kon
fuzo, nenio estas realigebla. La Uni
verso naskiĝis el la Kaoso, kaj ni estu 
certaj, ke al tiu stato ĝi neniam plu re
venos. Kial, do, ni volas ĵeti ĝin en 
abismon pli nigran ol la iama? Infana 
deziro, ĉar la universaj leĝoj ne estas 
preterlaseblaj.

Ĝuste kun la sento plej profunda kaj 
sincera pri la nepra bezono de unueco 
ni eldonas ĉi tiun numeron de nia bul
teno . Ĝi havas la kunlaboradon de ĉiuj 
bonvolaj homoj de Ameriko, de ĉi tiu 
kontinento no: 
la mondo esperas, ke nova spirito nas
kiĝos kun la evangelio de Amo, aŭ, 
pli bone, kun forto por enblovi en la 
korojn freŝan venton, kiu revivigu la 
estingiĝantan Amon, konsilatan de la 
supera Predikanto: kaj mi diras ja 
“Predikanto”, ĉar Lia parolo 
eterna.

Tiun parolon ni klopodu por kom
preni; tiam. ĉio estos alia. Ni 
prenu ĝin, por kompreni nian fraton. 
Kaj la tagon, kiam ni komprenos la 
homon, ni lin amos, kaj ni amos Dion. 
Ni tenu en la koro la profundajn vor
tojn de iu filozofo: “amo estas kom
preno; nur la kompreno naskas la ve
ran amon.” Esperanto, estas kreita 
kiel provo de homa interkompreno ne 
nur lingva, sed ankaŭ spirita; ni ĝin 
ne forlasu, tiun kompason en netravi
debla mallumo; ĝi nin certe orientos 

ir

estas

II

al la supera Celo; per ĝi ni kompre
nos kaj amos la Homon : kaj tio sufiĉas, 
ĉar tio estas la tuta demando de la vivo 
kaj ties sola motivo.

L. de Montijo

La Universala Frateco
Poezio, kiu ricevis la lan 

premion en la literatura kon
kurso de t' Sesa Internacia 
Kongreso d.e Esperanto, Wa
shington.

M

Sur ondegoj malpacemaj 
De profunda, nigra mar’, 
En ŝipet’ iras sentime 
Plej kuraĝa maristar’. 
Estas tero malproksima, 
Ocean’ montriĝas nur; 
Sur akvaro la senlima 
Ne briletas ja, lumtur’.

Kaj la nokt’ estas malhela, 
Sed ŝipet’ antaŭen iras 
Sub ĉiel’, arkaj’ senstela...

“Kien iras vi, ŝipistoj,
Sur dezerta 1’ ocean’?
Ĉu la morton vi ne timas
Pro koler’ de 1’uragan’?
Kien iras vi, bravuloj, 
Kion, fratoj, celas vi?
Nur riferoj, ne insuloj
Ja troviĝas tie ĉi."

Kaj de 1’ vento forpuŝata 
La ŝipet’ antaŭen iras 
Sur akvaro la malglata.

“Niajn hejmojn forlasinte 
Ni foriris el Patruj'
Al haveno ni vojaĝas;
Ĝi aperos, certe, tuj...
Ke ĉiel’ bela fariĝos,
Kaj ne estos plu danĝer’, 
Ke la maro trankviliĝos 
Nin certigas la esper’. ”

I

Ventoj ĉesas. En ĉielo, 
Inter nuboj, tremetante, 
Ekbriletas luma stelo...

Al ŝipistoj nun similaj 
Ni laboras kun fervor’, 
Ĉiujn barojn ni faligos 
Nur kun amo en la kor’. 
La espero nin protektas, 
Dum vojaĝo regas ĝoj’, 
Verda Stelo nin direktas 
Tra la tuta longa voj’!

(t

9

laboro, kolegaro! 
daŭrigu, kuncelante 
Fratecon de P Homaro.

J. B. Mello Souza.
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Monumento de Carlo Bourlet

CARLO BOURLET

El la grandaj nomoj, kiuj plenigas 
la» internacian galerion de esperan
tistoj, ne estas favoro meti sur ĝian 
frunton tiun de Carlo Bourlet, notin
da kaj fama franca matematikisto.

Naskiĝinte en Alzaco Bourlet sin 
deklaris franco, kiam tiu ĉi provinco 
ankoraŭ estis sub la germana super
regado .

En Parizo Bourlet akiris grandan 
kaj respektatan nomon en la mondo 
de la matematikistoj kaj. poste, en la 
esperantista mondo.

Dank’ al sia escepta influo ĉe la Li
brejo Hachette povis Bourlet ludi eks
terordinaran rolon ĉe la monda dis
vastiĝo de la artefarita lingvo kreita 
de Doktoro Zamenhof. Se ne estus li,
Esperanto certe ne estus atinginta la 
progresadon, kiun ĝi facile atingis.

Dum la unuaj tempoj de la inter
nacia lingvo la ago de Bourlet estis 
ĉiuspeca. Inteligenta, britstila, aktiva, 
li samtempe laboradis ĉe la gazetaro, 
ĉe la tribuno, ĉe la katedro, ĉe la in
ternaciaj kongresoj, fine ĉiel.

Mi konis lin en Dresdeno, okaze de la 
Kvara Universala Kongreso de Espe
ranto, kiun mi ankaŭ ĉeestis. Lia ni
gra barbo, lia duona senharaĵo, lia 
bone tranĉita redingoto, liaj elegan
taj manieroj, faris lin konata de ni 
ĉiuj.

En Parizo, tuj poste, ni fariĝis ami
koj. Mi eniris en lian hejmon, en tiun 
francan hejmon, ĝenerale fermitan al 
la fremduloj. Pere de Bourlet mi ko
nis la meztipan, burĝan francan fa-

limilion, tiel malsaman ol tiu nemorala, 
frivola, pri kiuj rakontas certaj roma
noj .

Mi vizitadis la Parizan Grupon, kiun 
li prezidis. Al li mi ŝuldas la nedis
kuteblan sukceson de parolado, kiun 
mi faris ĉe la Societo de Geografio de 
Parizo, sukceson ne ŝulditan al miaj 
tre malgrandaj meritoj, sed al ĝia temo 
— Brazilo kaj al la lingvo, per kiu mi 
alparolis al la multenombra publiko, 
kiu plenigadis la vastan salonon de tiu 
Societo. La lingvo, kiun mi uzis, estis 
tiu, de kiu Bourlet fariĝis apostolo — 
Esperanto.

Rememorigoj el tiu fora tempo al
venas al mia cerbo, kiam mi ricevis 
la volumon, en kiu la sindono de la 
nelacigebla Ismael Gomes Braga kole
ktis kelkajn el la artikoloj titolitaj Ba
biladoj, per kiuj li ĉarmis la multenom
brajn legantojn de la fama La Revuo, 
eldonita de la Librejo Hachette.

Ilin relegante venas al nia penso la 
tiutempa Bourlet: siblanta, per elegan
ta kaj malpeza stilo pritraktanta la 
plej diversajn temojn.

Ismael titolis la libron: Monumento 
de Carlo Bourlet. Feliĉa, delikata kaj 
elvoka titolo, kiu tradukas la senton 
de la eldoninto, unu el la plej diligen
taj kaj kompetentaj brazilaj esperan
tistoj .

Kiel finvorto mi diras tion, kion 
multaj braziloj ne scias: ke Carlo 
Bourlet mortis, kiam li estis ekvetu
ronta al Brazilo. Mi sukcesis, ke la 
Politeknika Lernejo kaj la Klubo de 
Inĝenieroj kotizis por pagi lian tra
veturadon tra la Atlantiko. La celo de 
lia vojaĝo estis fari tie ĉi serion da 
paroladoj pri matematiko kaj grafo- 
statiko, pri kies fako li estis nedisku
tebla majstro.

Li ne povis tion fari pro tio, ke, 
ĝuste en tiu momento, li estis, neaten
dite, falĉita de la Morto, en la plena 
forto de sia vireco.

Everardo Backheuser

FILATELIO KAJ ESPERANTO

1840 - 1940
URCEKTO Of U POŜTMARKO 

FILATELIA EKSPOZICIO 
Minas Gerals-BraxUo.

Kliŝo de la verdkolora stampo kun vortoj 
en Esperanto memoriga de V Jarcento de 
la Poŝtmarko uzita dum la Unua Regiona 
Filatelia Ekspozicio en Belo Horizonte, 
Stato Minas Gerais, (14-21 de Julio 
1940), organizita de la “Filatelia Societo 
de Minas Gerais.” — B.L.E. donacis 

kelkajn librojn kiel premiojn.

Esperanto en Ŝtato Pernambuco

S ro ODILON VIDAL DE ARAUJO
Portreto de la klera kaj sindona sami
deano S-ro Odilon Vidal de Araujo, se
kretario de “Pernambuka Esperanto-Aso
cio”, kaj direktoro de “Pernambuco Es
perantista”, kies nekrologon ni aperigis 
en nia antaŭa numero. Tiu Asocio eldonis 
specialan numeron de sia organo tute 
dediĉitaj al tiu kormemora samideano.

RIMRAKONTO
J. Matos Quinaud

(Al la plej bona amiko, kiun 
mi renkontis en Esperantujoj. 

Iam mi trovis, antaŭ ses jaroj, 
Sur mia tablo karton de Homo. 
Mi ĝin legis. De tiam mia domo 
Aerumiĝis per goj’ kaj bonfaroj. 
Eterna Suno, Suno de 1’ Espero, 
Lumigis mian vojon sur la Tero.
Gravan sciigon li sendis al mi, 
Odon pri la verko de homa geni’, 
Majstran priskribon, kiun mi legis tuj. 
Estre detale min rakontis li 
Sonĝon helan ĉirkaŭ Esperantaj’.

Fii

Baron ne evitas lia akcelo,
Rekte li marŝas al la Vera Celo,
A rde revas li pri la Sankta Faro: — 
G randan benon venigi je la Homaro, 
Al ĉiuj brili nia Verda Stelo!

TEKNIKO KAJ ESPERANTO
En la fino de Julio lasta okazis en 

São Paulo la dua Brazila kunveno de 
Inĝenieroj. Laŭ propono de nia klera 
samideano el Belo Horizonte, d-ro 
Aristóteles Juvenal de Faria Alvim, 
oni decidis la enkondukon de Espe
ranto, flanke de la angla, franca, ger
mana, hispana kaj itala lingvoj, en la 
Teknikan Terminaron, kiun organi
zos Komitato baldaŭ elektota.

En nia proksima numero ni publi
kigos la tekston de tiu propono.

Niajn plej varmajn gratulojn al d-ro 
Faria Alvim pro lia brila venko!
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AMERIKA ESPERANTISTO
MONATA BULTENO DE LA ESPERANTO — ASOCIO DE NORDA AMERIKO 

1410 H. Street, N-W. Washington, D. C. Usono.
October 1940.

Paramount Filmfarejo diras:

“Esperanto estas Plej kantebla Ie J Jingvo
La kinejvizitantoj okaze de la uPre

miero” (unuafoja montrado) de nova 
filmo kutime ricevas luksan progra
mon kun multaj ilustraĵoj kaj deta
lajoj pri la filmo. Tian multpaĝan 
programon kutime ricevas ankaŭ la 
ĵurnalistoj kiuj eĉ pli frue vidas ĉiujn 
filmojn.

Kiam mi iris por «vidi unuafoje la 
filmon ‘‘Vojo al Singapuro” ni ĵurna
listoj ricevis speciale luksan progra
mon kaj kiam mi malfermis ĝin mi 
havis tre agrablan surprizon. La unua 
paragrafo de tiu programo diris en an
gla lingvo:

“Esperanto estas plej kantebla lin- 
gvo. Esperanto estas facile PAROLE
BLA kaj laŭ la diro de Bing Crosby, 
Dorothy Lamour, Bob Hope kaj 200 
geinsulanoj la universala lingvo estas 
ankaŭ mirinda por kantado. Vi aŭ
dos la unuan Esperantan kanton iam 
kantatan en filmo en “La Vojo al Sin
gapuro”. Kajgun estas la nomo de la 
kanto kaj de la insulo... ”

ili

Jen estis vortoj pri Esperanto kiujn 
devis legi ĉiuj ĵurnalistoj kiuj skribas 
pri filmoj por la gazetoj kaj revuoj de 
Usono kaj de multaj fremdaj landoj.

Kiel mi jam klarigis en pli frua 
artikolo, Paramount Studio deziris 
krei imagitan insulon por eviti diver
sajn kritikojn. Du usonaj riĉuloj, 
(Bing Crosby kaj Bob Hope) filoj de 
milionuloj, forkuris de la monotona 
amuzado inter la riĉuloj de Nov Jorko 
kaj fuĝis al tropika romantiko, kun 
la firma decido ne plu eĉ rigardi vi
rinojn. Okazas multaj amuzaj scenoj 
kaj surprizoj sur tiu insulo. Unu el 
tiuj surprizoj estas ekzotike belega 
sudmar-insula ĉarmulino (Dorothy 
Lamour). Por eviti kritikojn de iu in
sula aŭ kolonia registaro ke iuj sce
noj estas “ofendo al la nacia honoro” 
ktp. ktp. la filmfarejo simple deci
dis uzi neniun konatan lingvon, kaj 
neniujn specialajn kostumojn kaj ku
timojn. ’ ;

Tiel okazis ke la insulo nomiĝis 
“Kaigoon” (Esperante: Kajgun). La 
kostumoj kaj kutimoj povis facile es
ti miksataj, sed kion fari pri la lin-

ideo. Ambaŭ meritas 
la samideanaro tut-

gvo? Iuj estroj de la filmfarejo pro
ponis silaban miksaĵon eĉ en la kanto 
kreita por la festmanĝo kaj dum la 
ceremonia geedziĝa festdanco de la 
brunhaŭtaj insulanoj.

Sed Johnny Burke, la fama usona 
kantverkisto, proponis la uzon de Es
peranto en la ĉefa kanto kaj la res
ponda direktoro Haidan Thompson 
konsentis al tiu 
la dankon de 
monda.

Ĉar la fama 
bone konis nian lingvon, la Paramount 
Studio venigis 
verkado de la 
teksto.

Bing Crosby

kantverkisto ne tute 

min por helpi en la 
originala Esperanta

li

kaj Dorothy Lamour 
ambaŭ lernis kanti la Kajgun-kanton, 
kaj la filmfarejo eĉ faris fotografaĵon 
kiu montras kiel mi instruis la tekston 
al la du famegaj filmsteloj. Bedaŭ-

S-ro JOSEPH R. SCHERER, Prezidanto 
de “Esperanto-Asocio de Norda Ameriko” 
kaj autoro de la konata libro “ĉirkaŭ la 

mondon kun la Verda Stelo”,

la finpreta filmo ili ne kan- 
kanton. iSed ni ne plendu. 
Singapuro” estas por ni ta- 
plia sukceso.

rinde en 
tas tiun 
“Vojo al 
men unu

200 belegaj insulaninoj kaj brun-
haŭtuloj kantas en Esperanto en Pa
ra mount-filmo!

Unua Esperanto kanto en grava 
filmo!

Tio en si mem estas grava reklamo 
por ni eĉ se la ĉefaj steloj mem ne 
kantas en nia lingvo. Ekstere de la 
kanto la insulanoj preskaŭ neniam 
parolas inter si. Kiam ili parolas en
tute estas angle kun la du usonaj filoj 
de milionuloj.

Ni menciu niajn Hollyood-sukce- 
sojn en ĉiuj reklamaj kaj propagan
daj klopodoj. Ne gravas ke ili estas 
nur komencaj sukcesoj. Se ni estas 
bonaj propagandistoj nia skribado 
kaj parolado pri la sukcesoj faras pli 
multe da reklamo por Esperanto ol la

*

filmoj mem. La plej multaj kinejvi
zitantoj ne scias ke Esperanto estas 
uzata. Do la filmo mem havas nenian 
reklaman valoron. Estas nur nia pa
rolado kaj skribado pri tiu fakto kiu 
povas kapti novajn lernantojn.

Ni ne rajtas postuli filmojn tute en 
Esperanto. Tia filmo kaŭzus nur ko
losan financan perdon al la filmfare
jo. Tion komprenas ĉiu praktika homo. 
Dume ni devas montri ke la uzo de Es- 
peranto eĉ en malgranda skalo alpor
tas reklamon al la filmfarejo kaj al la 
filmo. Ju pli ni tiel klopodas, des pli 
ni faras reklamon por nia afero.

La vojo al la ĝisnunaj sukcesoj estis 
longa kaj multekosta 
da horoj por sen ia mona rekompenco 
varbi por Esperanto en Hollywood. 
Eĉ nun por ĉiu horo kiun mi laboras 
kiel “teknika konsilanto” mi laboras 
dek horojn senpage varbante por Espe
ranto inter la filmeminentuloj.

Nia celo estas ankoraŭ 9 1/2 kilo
metrojn for de ni. Ni nur marŝis duo
nan kilometron proporcie. Jen estas 
mezurataj la unuaj sukcesoj laŭ ilia 
relativa propaganda valoro por Espe
ranto inter la vasta publiko; eble vi 
donus al ili aliajn valorojn:

II
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1928 —Fred Niblo, 
(ĵi8oro de M. G. M.

sur nia
vojo:

fama re-
rekomen

dis Esperanton por la tiam 
tute novaj parol-filmoj. Fo
tografaĵo de tiu intervjuo 
kaj liaj vortoj aperis certe 
en pli ol 1000 ĵurnaloj ĉar 
alvenis 500 eltondaĵoj .... 

1929 — Carl Laemmlc, tiama
Prezidanto de Universal
Studio, faris simile favorajn 
rekomendojn okaze de inter
vjuo. Fotografaĵo kaj la in
tervjuo aperis en 50 lingvoj 
en ĉiuj mondpartoj (Vidu 
la bildon en la libro “Ĉir
kaŭ la mondon kun la Ver
da Stelo”) ..........................

193lO — Fotografaĵoj de miaj 
intervjuoj kun John Boles 
kaj Lupe Velez aperis en
granda nombro da revuoj .

1930 — Paramount - Novaj filmo 
kun 3-minuta Esperanta kon
versacio inter s-ino Chomet- 
te kaj s-ro Hetzel en Nov 
Jorko ...................................

1938 — M. G. M. faris 1 1/2-
lioran filmon “IdioVs Deli- 
f/M” kun Clark Gable, Nor
ma Shearer kaj multaj Espe
rantaj frazoj .......................

1939 — R. K. O. uzis Esperan
ton en 1-hora filmo “Conspi
raci”. Ĉiuj afiŝoj kaj kelkaj 
'vortoj estis en Esperanto ..

1939 — Af. G. M. faris la filmon
“Virino de la Tropiko” en 
kiu pro bonŝanco n ean taii- 
vidite uzigis du vortoj .......

1940 —Paramount Studio en-
o m

metis Esperantan kanton en
la 1^2 horan fii on “Vojo al
Singapuro” kun Dorotĥv
Lamour. Bing Crosby kaj 
Bob Hope . . . ..................

2m

10 m

100 m

50 m

200 m
1940 — Paramount-Studio deno

ve uzis Esperanton en la fil
mo “Victory” kun Frederic
Mardi ktp............................. 50 m
Si vi adicias niajn sukcesojn, vi vidas 

ke ni veturis nur 420 m sur nia 10-km 
vojo. Eble dek pliaj grandaj filmoj 
helpos al ni marŝi la duonon de nia
vojo al la fina sukceso. Ni ĝin atingos 
nur se ni entuziasme, saĝe kaj nelaci- 
ĝante laboros, varbos kaj propagan
dos.

Certe vi jam 1 is la tekston de la
Kajgun-kanto.

La virinoj kantas tre melodie, mal
rapide kaj klare. Sed la viroj kantas

S-ro Clarence fírown, direktoro de “Metro 
Goldwyer-Mayer”, salutas la 

esperantistaron.

terure rapide kun ta bura batado. Pro
tio estas necese antaŭe parkere lerni la 
vortojn. Esperanto ja ne estas ekzer
cilo por komencantoj seri devas servi 
kiel aliaj lingvoj, eĉ en tre rapida kan
tado.

Denove mi petas ke la legantoj sen
du kiel eble plej multajn gratulojn 
al la direktoro Harlan Thompson kaj 
al la ĉefcenzuristo S-ro Luraschi. Se1 
vi demandas kial Esperanto ne pli ra
pide progresas, mi devas respondi: 
ĉar tro multaj Esperantistoj ankoraŭ 
ne lernis agi kune, en tre gravaj mo
mentoj kiam tia kunlaboro estas ur
ĝa. Mi kredas ke ĉiu sincera sa ide-
ano kiu vere volas helpi povus oferi 
la salajron de duona tago en ĉiu jaro 
por aĉeti poŝtmarkojn kaj paperon 
por skribi leterojn al tiuj ne-Esperan- 
tistoj kiuj helpas al nia afero.

Dume ni neniam forgesu ke estis 
la Paramount Studio kiu donis al ni 
la unuan gravan Esperantan kanton 
en grava filmo. Kaj estis tiu kanto 
kiu montris al la filmeminentuloj ke 
Esperanto estas plej parolebla kaj plej 
kantebla lingvo.

JOSEPH R. SCHERER.
Prezidanto de Esperanto-Asocio 
de Norda Ameriko.

EĤOJ DE LA KONGRESO DE
E. A. N. A.

La Esperanto-Asocio Nord-A
riko (nun ĉefe usona organizo depost 
la fondado en 1935 de aparta Kanada 
Esperantista Asocio) festis sian 33-an 
jaran kongreson en la urbo Lima,
(usona elparolo, “lajma”). ŝtato Ohio. 
La dato, julio 4-7, 1940. Pro diversaj 
kaŭzoj, la nombro da partoprenintoj 

estis iomete malpli granda ol kelkfoje 
en la pasinto; sed la spirito de gefrata 
samideaneco estis tre evidenta; kaj oni 
parolis nur plenkuraĝe kaj alvoke pri 
la nuna grava respondeco de P sami
deanoj en lando ankoraŭ paca kaj li
bera.

Oni priparolis la fakton ke, pro la 
angora tempo de 1’ granda milito, nun 
devos aŭ malaperi aŭ suferi interrom
pon pluraj antaŭe viglaj fakĵurnaloj 
nialingvaj; ekz., en la kampoj scienca 
kaj literatura. Oni esprimis fortan es
peron ke la plano por aperigo, plurfoje 
en ĉiu jaro, de “tutamerika numero” 
de la novmonda Esperantista gazetaro, 
havos grandan sukceson, kaj — ke tiuj 
tutamerikaj numeroj povos enhavi fa
kojn por novmonda literaturo kaj por 
novaĵoj pri la porscienca utiligo de 
Esperanto. Tiu estus grava servo, do
nante portempajn organojn por sines
primo al flankoj de la movado kiuj ce
tere restus sen ia gazeta servo.

Raportoj el
HOLLYW 0 0 D
de Joseph R. Scherer

Dum miaj prelegvojaĝoj mi konstatis 
ke la publiko ĉiam ŝatis vidi lumbildo
jn pri belegaj regionoj de la mondo. 
Hodiaŭ mi raportas pri filmo en kiuj 
oni vidas plej glorajn pejzaĝojn. En 
ambaŭ mankas amintrigoj... sed abun
das kuraĝaj aventuroj en natura be
leco.

NORDOKCIDENTA PASEJO
(Northwest Passage) 4****

M. G. M.-Filmo kun Spencer Tracy,
Robert Young ktp. Reĝisoro: King Vi- 
dor. Aventuro, romantiko, sovaĝaj ba
taloj kun malbonaj indianoj, gloraj li-, 
beraeraj scenejoj ĉirkaŭ bluegaj lagoj
inter senfinaj arbaregoj en la nordaj 
regionoj de Norda Ameriko... ĉio en 
natur-koloraj filmoj I Neniam antaŭe 
mi vidis tian filmojn. Preskaŭ ankas
virinoj, sed la viroj estas aventuremaj 
kiuj devas travivi multajn penigajn kaj 
danĝerajn tagojn kaj g\’idas ilin la plej 
kuraĝa Spencer Tracv en la rolo de
Majoro Rogers.

Ĉiuj admirantoj de nordamerikaj 
aventur-rakontoj nepre ĝuos tiun ĉi 
filmon. La rakonto havas historian ba
zon kaj jen estas denove bona opor
tuno por lerni ion pri la historio de la 
amerika kontinento.

Opinio. La multaj belegaj, sovaĝaj 
pejzaĝoj estas tiom imponaj, ke valo
rus vidi la filmon eĉ sen la homaj gea
ktoroj. La aventuremaj kuraĝuloj fa
ras la filmon nur pli ekscita kaj des pli 
vidinda.
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Psalmo de vivo LA NUNA KRIZO
(Laŭ per gazetara enketo, 

la nun plej amata usona poemo.) 
Verkita de

Henry Wadsworth Longfellow, 
1807-82

(Cejaj stro joj el jama poemo, verkita en decembro, 1844, de James Russell 
Lotvell, usona poeto, kiu vivis de 1818 ĝis 1891.)

Ne asertu tristavorte,
“Vivo estas sonĝo nur.”

Ĉe agfrapo por Libero, tra 1’ dolora brust’ de 1’ mond’ 
Goj’ profeta okcidenten vibras en mondcirkla ond’. 
Ĉiu sklav’ kaŭranta sentas kiel grimpas la anim’ 
Al terura bord’ homstata; la centjara fortesprim’ 
Plene floras sur dorntigo tempa, je la tempolim’.

se dor: a, dormas morte,
Blinda je la verkontur’.

Vivo gravas, ĝi solenas. 
Ne la tombo, nia eei’!

“Polvo vi, al polv’ revenas,” 
Mutas ĉe 1’ animnivel’.

En kabanon kaj palacon fulmrapidas agoni’
Kiam naskdolor’ Epoka mondsistemojn skuas pli;
Ce naskiĝ’ de ĉiu Ero, kun ekrekonanta trem’
Gent’ al gento timrigardas, muta pro spiritoprem’, 
Dum sub koro de 1’ Estonto saltas id’ de Vero mem.

Nek ĝuado nek doloro 
Estas nia vivkial’,

Sed agad’, ke ĉiu horo

Unu, la homar’, spirite; kvazaŭ per elektra ond’
Fulmas sento pleninstinkta pri 1’ justeco ĉirkaŭ mond’. 
Ĉu konscie, ĉu nescie, tamen tuta la homar’
Sentas kiel trans la maroj saltas ĝojo aŭ amar’: — 
Sorto eĉ de unu raso gravas por la mondrasar’.

Gvidu plu tra 1’ te; poval’.

Arto longas, Tempo kuras. 
Niaj koroj, fortaj plej,

Kiel en mortmarŝ’ tamburas 
Vojon al la mortintejo

li

Unu fojon al persono, aŭ nacio, venas hor’ — 
Findecidas por la Vero aŭ Malver’ ilia kor’;
Sankta dev’ mesie montras vojon al florad’ aŭ mort’; 
Dividmetas ŝafojn dekstren — damnas kaprojn juĝa vort’; 
Kaj ĉiamas la elekto inter hela kaj nigra sort’.

Vi — heroo je konduto 
Estu en la vivbatal’!

ilu al dombruto,
Sklave muta en la stai’!

Rerigardu ni epokojn, en pasint-lumsigna star’ — 
(Forgesitaj kontinentoj pintas sur forgesa mar’!) 
Venas krizoj — ventumantoj diaj de la homo-gren’ — 
Sed ne estas en kortego nek vendejo la kompren’; 
La elekt’ ne grava ŝajnas, ĝis la juĝo pasis mem.

Fidu ne al Glor' Estonta!
La Pasint’ mortkuŝu for!

Agu, en la Hor’ Estanta!
Helpas Di’ al forta kor’.

Ŝajnas la Venĝant’ senzorga; histori’ rakontas nur
Pri mortlukto en mallumo inter la Vort’ kaj morkontur’. 
Ĉiajn Ver’ sur eŝafodo, ĉiam la Erar’ sur tron’ —
Tamen tiu eŝafod’ 1’ estonton regas; kaj post o: br’
Staras Dio okulgarde ĉe la Siaj en la mond’.

Noblaj 'vivoj sugestegas: 
“Nia viv’ sublimu!” ĉar,

Forpasante ni restigas, 
Markojn ĉe la tempomar’,

Mondheroojn primeditu: sen kunui’, ilia star’! 
La de ili penzorgataj pagis per ŝtonĵeta far’! 
Tutserene ili vidis, ke kliniĝos la pesi?
Al justeco, pro ilia fido je la Vera bril’, — 
Eĉ pro unu altfidela al supera Di-konsil’.

Sub pied’ ensable prema. 
Eble vidos ŝiprompul’ 

Morna, kaj pro sent’ fratema 
Rekuraĝos la okui’.

Ĉar homar’ antaŭeniras; kie staras nun martir’, 
Morgaŭ kaŭras la Judaso kun arĝent’ de fiakir’;
Jen autaŭe staras preta kruco, kaj mortŝtipa brui’, — 
Mokkriantoj de hieraŭ en silent’, pro ampostul’, 
Disajn cindrojn nun kolektas por Temp-templa urn-angul’.

Ni ekagu, do, fidelaj, 
Kun sortvenka, brava kor’,

Daŭre serĉaj, daŭre celaj, 
Paciencaj en labor’.

(Tradukis Ernesto Dodge, en la urbo 
Washington.)

Devojn Temp’ instruas novajn; krudas nun malnova bon'; 
Devas supren kaj antaŭen la aŭdant’ de Veradmon’;
Jen antaŭe tendarfajroj niaj; ho, pilgrimoj ni! 
Surakvigu pilgrimŝipon, gvidu ĝin tra 1’ marglaci’, 
Sed Estonton ne mezuru laŭ Estinta sang-raci”.

^(Traduki^ Arthur Regal, en la urbo Chicago.)
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KONSISTO DE ARGENTINA LOĜANTARO
Ĝis la duono de la pasinta jarcento 

la argentina loĝantaro ĉefe konsistis 
el hispanoj, indianoj, negroj kaj mes
tizoj en ĉiuj gradoj. La periodo de 
vera enmigrado komenciĝis nur en la 
jaro 1852, post la falo de la diktatoro 
Rosas, ĉar dum la regado de 1’ tirano 
fakte okazis elmigrado de argentina
noj .

De tiu dato ĝis komenco de la nuna 
jarcento 2 158 423 da enmigrintoj en
venis. Tiu nombro konsistis el:

Italoj......................... 1.331.536
Hispanoj.................. 414.973
Francoj ..................... 170.293
Aŭstro-Hungaroj . . 37.953 •

kaj la cetero el germanoj, angloj, svi
soj kaj en pli malgrandaj kvantoj el 
aliaj landoj.

Estas rimarkinde la alta kvanto da 
francoj veninta dum tiu periodo, kaj 
tiu fakto eble obeas al la politikaj per
sekutoj kiuj postsekvis la okazintaĵojn 
de 1871, ĉar la francoj neniam plu 
venis en tiel alta proporcio.

En 1914 la loĝantaro de la lando 
nombris 7 885 OOO, el kiuj 5 127 OOO 
estis enlandanoj el eŭropa deveno, 
400 OOO enlandanoj kun indiana san
go kaj 2 358 OOO estis alilandanoj, ĉe
fe eŭropanoj.

Dum tiu lasta kvaronjarcento la 
enlandanoj de eŭropa deveno duobli
ĝis; ili estas nun 10 230 000. La eks
terlandanoj nombras 2 522 000, el 
kiuj 902 OOO italoj, 721 000 hispanoj 
kaj 899 000 de aliaj nacioj. La kon
sisto de la loĝantaro en januaro de 
1939 estis jena: loĝantoj 12 958 217. 
el ili viroj 53,3%, virinoj 46,7%. Urba 
loĝantaro 74% kaj kampara 26% . Tiu 
amasigo de homoj en urboj estas sufiĉe 
stranga en agrikultura lando. Ĝi pli 
akcentigis dum la lastaj 25 jaroj.

La itala revuo “La Difesa Della 
Razza” kalkulas ke de la jaro 1S57 en
venis en la landon 3 000 000 da italoj, 
kaj ke kune kun ilia posteularo ili 
nombras 5 100 000. Sed oni devas me
mori ke la fraŭle envenintaj italoj ni 
tro atentas pri la nacieco de iliaj ele
ktotaj edzinoj — eĉ japanojn mi vidis 
kun argentinaj edzinoj! Kaj notinde 
estas ke germanoj kaj ĝermanoj blondu
loj, sentas rimarkeblan inklinon al ed

ziĝo kun brunhaŭtaj kreoli noj. Cetere 
tiu fakto estas bone konata en ĉiuj 
landoj, kie tiu du homaj elementoj ren
kontiĝas.

De 1911 al 1937 la enmigrada fluo 
senteble reduktigis. Ekde 1933 la ar
gentina registaro, kiel cetere ĉie en la 
mondo, limigis la enirpermesojn kaj 
de 1938 tiuj limigoj ankoraŭ pliakcen
tis.

Sed kiu estas la rezultoj de tiu mik
sado? La rezulto estas la Argentina 
Respubliko en ĝia nuna stato. Antaŭe 
ekzistis nur la kolonio, ĉar la “patroj 
de la patrolando” havis nenion ko
munan kun la kolonia spirito.

Kompreneble la hispana lingvo iom 
suferis por tiu alfluo. En la lan
doj de la pacifika bordo, kie la enmi
grado ne estis tiom granda, la lingvo 
de la mezkleraj personoj konserviĝis 
certe pli pura ol en Buenos Aires, sed 
tamen la skriba lingvo estas ĉie la 
sama. Malgraŭ tiu babela influo oni 
povas tamen aserti, ke la hispana lin
gvo estas pli unueca en la Argentino 
ol en Hispanio mem.

Evidente italoj kaj hispanoj estas la 
plejnombraj en la enmigrinta loĝan
taro, sed ial ilia influo en la kulturo 
ne respondecas al ilia nombro. Fakte 
ili tute ne sukcesis forpuŝi la francan 
kulturon, kiu enradikiĝis frue en la 
landon kune kun la modernaj ideoj ĉe 
kiuj trovis inspiron la revoluciaj elitoj, 
kiujn ni jam menciis.

Poste venis la influo de la angla 
kapitalo kaj poste tiu de la uso
na. Kaj miloj da gejunuloj eklernis 
la anglan lingvon. Estas tamen stran-, 
ge ke tiu fakto ankaŭ ne sukcesis for
puŝi la influon de la franca kulturo, 
ĉar okazas tiu kurioza fenomeno: dum 
la lernantoj de la angla lingvo estas 
plurfoje pli nombraj ol tiuj de la fran
ca lingvo, la francaj libroj estas ven
dataj en multe pli granda kvanto ol 
la angla. Kaj simile okazas en aliaj 
kampoj de la kulturo.

Kaj la praloĝantoj de la lando? La 
indianoj nombras nuntempe 170 OOO. 
En tiu nombro kompreneble ne estas 
enkalkulataj tiuj, kiuj asimiliĝis al la 

civilizita vivo, sed nur tiuj, kiuj viva- 
ĉas en pli malpli primitiva stato, aŭ 
en kampoj asignitaj de la registaro.%

Tiuj indianaj popoloj, kiuj posedis 
pli altan nivelon de kulturo, kiam la 
hispanoj venis en la landon, baldaŭ 
alprenis la kutimojn de la konkeran
toj. Tiel okazis kun la gŭaranioj ĉe la 
nordoriento kaj la popoloj de nordok
cidento kiuj iam ricevis la influon de 
la inkaa kulturo. Ankoraŭ ili konside
ras kaj uzas, krom la hispana, siajn 
respektivajn pralingvojn: la guarania 
kaj la kiĉŭa.

La mongoloj, tibetanoj k. a. fieras 
pro la pureco de iliaj rasoj. La ame
rikanoj fieras pro tio, ke ĉi tie estas 
la “Krisolo de la rasoj”. Ĉu mortba
tali pro tio?

GEORGO.

SARMIENTO
Kiu vizitas la argentinan urbon San 

•Juan, tiu trovos ke tie kaj tie kelkaj 
stratoj havas malsaman larĝon. Se 
oni demandas pri la kialo de tiu afero 
oni scios, ke tiun plilarĝigon de stra
toj entreprenis Sarmiento, kiam li es
tris la provincon... kaj Sarmiento 
naskiĝis en 1811 kaj mortis en 1888. 
Ne nur la stratojn li volis plilarĝigi, 
sed plilarĝigi li volis la vojon de 1’ 
progreso. Eble tial oni nomis lin “el 
loco Sarmiento” (la freneza Sarmien
to). Kaj pro tio ankaŭ per eksteror
dinara klarvido li studis la tiaman so- 
cion en Ameriko kaj precipe en Ar
gentino. El tio rezultis libroj, kiujn 
li ĵetis kiel sagojn al liaj malamikoj, 
sed kiuj ankoraŭ meritas legadon kiel 
valoraj dokumentoj, kiuj estas belstile 
verkitaj.

Deveninta el malriĉa familo, en
malproksima provinca urbo. kie nur 
unugrada lernejo ekzistis, Sarmiento 
estas alta ekzemplo de memlernanto. 
En 1826 jam li lernis la latinan ling
von duni li vendis fazeolojn en iu bu
tiko. En 1829 li lernas la francan ling
von helpe de soldato de Napoleono, 
kiu ne konis francan gramatikon. 
Poste li lernas la anglan. Li legas 
ĉion, kio trafas en siajn manojn, sed 
ĉefe impresis lin «La vivo de Fran
klin”, legita en 1826. Fakte li ĉiam 
restis fervora admiranto de la norda- 



Pág. 8 O Brasil Esperantista J ulho-Setcmbro

merika progreso, kiun li montris al 
sudamerikanoj kiel ekzemplo.

Fera kaj senlaca batalanto li estis, 
ekzilita kaj enkarcerigita plurfoje, 
kiam li batalis en la vicoj de la po
polo, kaj malhelpata, ĉefe el sub la 
ombro kiam li estis en la registaro.
Sed neniam li cedis antaŭ la m alami -
koj de 1’ progreso. Liaj konkretaj fa
roj rilatas al pasinta epoko, sed lia 
spirito, la celo de liaj klopodoj apar
tenas ankoraŭ al la estonto.

El la paĝoj dediĉitaj al la kampara 
vivo ni tradukis ĉi tiun priskribon pri 
unu el la plej interesaj tipoj, kiun la 
kuniĝo de hispanoj, indianoj kaj la 
senlima dezerta naturo produktis en 
Ameriko.

N .<k «/

LA SPURSEKVISTO (1)

La plej elstara el ĉiuj, la plej ekste
rordinara estas la spursekvisto (ras- 
treador). Ĉiuj gaŭĉoj de la internaj re
gionoj estas spursekvistoj. En tiom 
ampleksaj ebenaĵoj, kie la vojoj kaj 
ireoj kruciĝas en ĉiuj direktoj, kaj la 
kampoj, kie la bestoj paŝtas aŭ trairas 
estas malfermitaj, estas necese ke oni 
kapablu postsekvi la spurojn de ĉiu 
besto kaj distingi ilin el milo da aliaj; 
ekkoni ĉu ili iras rapide aŭ malrapide, 
libera aŭ ligita, ŝarĝita aŭ senŝarĝa. 
Tiu ĉi estas hejma kaj popola scienco.

Iutage mi venis laŭ flanka vojo al tiu 
de Buenos Aires, kaj la gaŭĉo, kiu 
akompanis min. jetis kiel kutime sian 
rigardon al la tero. “Ĉi tie pasis, li di
ris post momento, tre bona malhela 
muleto... tiu ĉi estas la mularo de
Don Zapata... ĝi estas tre bona por 
rajdo... ĝi iras selita... hieraŭ 
ĝi pasis”. Tiu ĉi homo venis de la mon
taro de San Luis, la mularo (2) reve
nis de Buenos Aires, kaj forpasis unu 
jaro de kiam li la lastan fojon vidis 
la malhelan muleton, kies spuro estis 
intermiksita kun tiuj de la tuta grego 
en vojeto du futojn larĝa. Sed tio, kio 
ŝajnas nekredebla estas nur vulgara 
scienco; tiu ĉi estis simpla gregkondu- 
kisto kaj ne profesia spursekvisto.

La spursekvisto estas grava persono, 
singardema, kies asertoj validas ĉe 
la malsuperaj tribunaloj. La konscio
pri la scio, kiun li posedas donas al 
li ian misteran kaj sindetenan inde
con. ĉiuj traktas lin kun respekto; la 
malriĉulo, ĉar li povas malutili lin per 
denunco aŭ kalumnio; la bienpose
danto, ĉar lia atesto povas manki en
la bezonata omento.

Ion oni ŝtelis dum la nokto; tuj kiam

oni tion rimarkas oni rapidas por ser
ĉi spuron de la ŝtelisto; trovinte ĝin 
oni ĝin kovras por ke la vento ne for
blovu ĝin. Oni tuj vokas la spursek- 
viston, kiu rigardas la spuron kaj ĝin 
sekvas rigardante nur de tempo al 
tempo la teron, kvazaŭ liaj okuloj vi
dus reliefigita tiun spuron, 
aliaj estas neri
stratojn, trairas ĝardenojn, eniras en 
iun domon kaj montrante viron, kiun 
li renkontas senpasie diras: “Estas li”. 
La delikto estas pruvita kaj malofte la 
krimulo kontraŭdiras tiun ĉi akuzon.

Mi mem konis Calibar’on (Kalibar). 
kiu senpaŭze plenumis en iu provinco 
sian metion dum 40 jaroj. Li nun estas 
preskaŭ 80 jara; kurbiĝinta pro la aĝo, 
li tamen konservas respektindan aspe
kton, plena je indeco.

Oni rakontas ke dum li forvojaĝis 
al Buenos Aires, oni ŝtelis ĉe li lian 
festotagan selon. Lia edzino kovris la 
spuron per knedujo. Post du monatoj, 
Calibar revenis, li rigardis la spuron 
jam malaperintan kaj nepercepteblan 
por aliaj okuloj, kaj oni ne plu paro
lis pri la afero. Unu jaron kaj duonon 
poste Calibar marŝis kun mallevita ka
po tra iu strato ĉirkaŭurba, eniras do
mon kaj tie li trovas sian selon, jam 
nigriĝinta kaj difektita pro la uzado. 
Li estis trovinta la spuron de ĝia ŝte
linto preskaŭ du jarojn poste!

En la jaro 1830 iu mortkondamnito 
fuĝis el malliberejo. La malfeliĉulo 
antaŭvidante ke oni serĉos liajn spu
rojn prenis ĉiujn antaŭzorgojn, kiujn 
la bildo de la eŝafodo inspiris al li. Se
nutilaj antaŭzorgoj! Eble ili nur pere
igis lin, ĉar trovante komprometita 
sian reputacion, la ofendita sinestimo 
de Calibar instigis lin arde plenumi 
tiun taAskon. kiu pereigis homon, sed 
kiu elpruvis lian mirigan vidkapablon. 
La forkurinto profitis ĉiun malglata
ĵon de la tereno por ne postlasi spu
rojn ; centojn da paŝoj li faris per la 
piedpintoj. Li surgrimpis la malaltajn 
murojn, krucis iun lokon kaj revenis. 
Calibar lin sekvis ne perdante la spu
rojn. Se momente li eraris, retrovinte 
ilin denove li ekkriis “Kien li forku
ru”. Fine li venis al kanaleto ĉe la ĉir
kaŭurbo, kies fluon la fuĝinto sekvis 
por trompi la serĉonton. Senutile! Ca
libar marŝis laŭ la bordo, trankvile, 
senhezite. Fine li haltas, esploras kel
kajn herbojn kaj diras: “Ĉe tiu ĉi lo
ko li eliris; ne estas spuroj, sed tiuj 
ĉi akvogutoj tion montras”. Li iris 
vinberplantejon. Calibar esploris 
ĉirkaŭan tajn murojn kaj diris “Li 
tas interne”. Post longa traserĉo 
patrolo revenis por informi pri la sen-

en
la

os
la

utila esploro. “Li ne eliris”, estis 
la mallonga respondo, kiun ne movan
te sin, ne farante novajn esplorojn do
nis la spursekvisto. Kaj la sekvantan 
tagon li estis ekzekutita .

En 1831 kelkaj politikaj malliberu
loj organizis fuĝon. Ĉio estis preta, la 
eksteraj helpantoj jam estis avertitaj. 
En la momento ĝin efektivigi iu diris; 
“Kaj Calibar?” “Vere”, respondis la 
aliaj, terurigitaj. Calibar!” Iliaj fa
milianoj sukcesis ĉe Calibar ke li estu 
malsana dum kvar tagoj, kalkulante 
ekde la fuĝo, kaj tiamaniere la afero 
okazis sen malhelpoj.

Kiu mistero estas tiu de la spurse
kvisto? Kia majesta kreitaĵo estas tiu, 
kiun Dio faris laŭ sia bildo kaj similo!

(1) Spuro — postsigno.
(2 Por surdorsa transporto de varoj.

Elektroteknika lnternacia 
Vortaro en hispana lingvo

(Vocabulario Electrotécnico Inter
nacional por la Comisión Electroté- 
cnica Internacional. Version castella
na dei Comitê Electrotécnico Argen
tino. Buenos Aires. 1939).

Aperis, fine de 1939, la hispana tra
duko de la Internacia Elektroteknika 
Vortaro. La difinoj de la terminoj en 
la hispana lingvo estas sekvataj de iliaj 
tradukoj en la lingvoj franca, angla, 
germana, itala kaj Esperanto. Ĉe la fi
no de la libro, dekkvaipaĝa indekso 
por ĉiu lingvo permesas uzi tiun ver
kon kiel multlingvan vortaron.

La enkonduko de Esperanto en tiun 
gravan verkon kies ellaborado daŭris 
32 jarojn, estas sekvo de la neceso de la 
sciencaj kaj teknikaj rondoj interna
ciaj por unu lingvo scienca interna
cia kaj la klopodoj de esperantistaj 
sciencistoj konvinki aliajn pri la taŭ
geco kaj uzebleco de nia lingvo por tiu 
celo. Ne ĉiuj teknikistoj estas jam 
konvinkitaj pri la neceso de Espe
ranto kaj multaj eĉ estas kontraŭ
uloj. Laŭ la decido de internaciaj 
kongresoj oni permesis provizoran en
kondukon 
por poste

La fina 
kongresoj
toj dependas, finfine, de la sinteno de 
la esperantistaj teknikistoj. Se ni uzos 
la jam atingitajn rezultojn kaj utili
gos la esperantistan terminaron de la 
internacia vortaro, donante al ĝi vivon 
pere de internacia kunlaborado de di
verslingvaj fakuloj, tiam la fina venko t

de nia lingvo, kiel provon, 
decidi pri la fina sinteno, 
sinteno de la internaciaj 

de teknikistoj kaj sciencis-
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estos nia. Kaj tiel estu! Ni sekvu la 
laboradon de la esperantistaj sciencu
loj kaj modeste ni aldonu nian parton 
al ĉies verko: uzado de la internacia
helpa lingvo Esperanto por la bono de 
la tuta Homaro.

I

kies 
rekte

fliBonvolu mendi ekzempleron, 
kosto estas: 9 pesoj argentinaj 
al la “Comitê Electro técnico Argenti
no, Paseo Colón 185, Buenos Aires, aŭ 
al “Argentina Esperanto-Asocio”, Mis- 
siones 369. Buenos Aires, Argentina.

IMPRESOJ DE ĴUS VENINTA 
EUROPANO

e

Dek tagojn post mia elŝipiĝo en la 
haveno de Buenos Aires, antaŭ pres
kaŭ unu jaro, ĉiuj gazetoj aperigis per 
grandegaj literoj skribitajn titolojn: 
“Milito!” “Tiun tagon eksplodis la 
nuna eŭropa milito, kiu jam disvasti
ĝis sur partoj de la du aliaj malnovaj 
kontinentoj.

En la mallonga periodo de unu jaro 
malaperis tuta aro da liberaj kaj flo
rantaj ŝtatoj. Aliaj subjugiĝis kaj fa
riĝis vasaloj. De post tiam, eĉ ne unu 
tagon forestis el la gazetaj sciigoj pri 
la teruraĵoj kiuj tie okazas, kaj se al
venas letero, ĝi estas per sango kaj 
larmoj skribita.

Kiam mi lastfoje travojaĝis Eŭro
pon, de Zagreb, en Jugoslavio, ĝis Bu
lonjo sur Maro, ankoraŭ ĉio estis tran
kvile, sed en la aero jam minace ŝve
bis la pulvodoro. Kaj ĉiu minaco efe
ktiviĝis. Ne malaperis nur ŝtatoj, oni 
ne mortigadas nur centmilojn da sen
kulpaj estaĵoj; en granda parto de Eŭ
ropo oni mortigas en multaj milionoj 
da homoj la fidon je homeco, la kredon 
je plej eta justeco. Fine malaperis tie 
eĉ la postsignoj de libera pensado kaj 
agado.

Kiam mi alvenis en Argentinon, mi 
travojaĝis ĝian grandan parton, kaj 
surprizis min la tero, ĝiaj loĝantoj kaj 
la regantaj principoj, kiuj estas tute 
kontraŭaj al tiuj, kiujn mi vidis en Eŭ
ropo. Dum la pene kulturitaj eŭropaj 
kampoj estas forlasitaj pro la milito, 
aŭ detruitaj de malamikaj bomboj kaj 
botoj, la argentina fruktodona kampa
ro dezire atendas ĉiun laboreman ma
non, kaj donas siajn fruktojn al ĉiu, 
kiu volas ĝin rikolti., La amo al la 

lando de tiu ĉi pacema popolo impre
sas kiel forto, kiu certigas ĝian trank
vilan estonton. La ŝtaton regas prin
cipoj de libereco. Ĝi gastigas kaj gas
tigos ankoraŭ multajn, kiuj restis sen 
siaj domoj kaj sen libereco en aliaj kon
tinentoj ; ĝi donas al ili eblecon uzi 
siajn fortojn en trankvila laboro.

Do, en tiu ĉi lando la cirkonstancoj 
estas treege favoraj por la kultura 
evoluo, kiu perdas terenon en la mal
novaj kontinentoj, Kaj se la centro de 
la kulturo translokiĝus en tiun ĉi kon
tinenton, ne okazus tiu la unuan fo
jon, ĉar gi vere brilas la suno, kiun 
adoris du grandaj popoloj de preskaŭ 
forgesita, sed admirinda civilizo: la 
Inkaoj kaj la Majoj.

La esperanto-movado estas parto de 
la nuna kultura evoluo, kaj ĝia ek
zisto en Eŭropo estas treege endanĝe- 
ririta. Tiu fakto devigas nin preni sur 
niajn ŝultrojn novajn taskojn. La 
amerika esperantistaro ne plu povas 
kontentiĝi per la vivtenado de la mo
vado, sed ĝi devas sur la ekzistanta
bazo konstrui fortan kaj unuecan mo
vadon. Kaj, laŭ la impresoj, kiujn mi 
ricevis ĉi tie, mi fidas ke la Amerika
noj plenumos sian taskon.

T. Sekelj.

NIA MOVADO EN ARGENTINO

La esperantista vivo en Argentino, 
same kiel en la ceteraj hispanamerikaj 
landoj, estas malsimila al tiu de Eŭ
ropo. En la duono de la amerika kon
tinento oni parolas la hispanan lingvon 
aŭ la parencan portugalan lingvon. 
La argentinanoj tial ne sentas tian in
tereson por la problemo de lingvo in
ternacia, kial la eŭropanoj, kiuj dum 
unutaga vojaĝo traveturas multajn lan
dojn kun diverslingva loĝantaro. La 
eŭropaj enmigrintoj deziras unue lerni 
la hispanan lingvon por povi tiel kom
prenigi sin. Tial la esperantista mo
vado ne estas tiom disvastigita kaj for
ta, kiom en Eŭropo.

La Argentina Esperanto Asocio es
tas la ĉefa kaj la plej grava esperan
tista organizaĵo en la Argentina Res
publiko, sed ĝi ne estas la landa or
ganizo, kiu unuigus ĉiujn esperantis
tajn grupojn kaj izolajn esperantis
tojn en la lando. Ĝi estas la spirita 
ligilo de la argentinaj, kaj ankaŭ de 
multaj alilandaj hispanamerikaj espe
rantistoj. sed ĝi ne unuigas ĉiujn or
ganize. La plej aktivaj membroj de 
ĉiuj lokaj grupoj estas ankaŭ anoj de 

A. E. A., sed la grupoj, kiel tiaj, ne 
formas parton de ĝi. Tiu fakto, kaj 
la grandeco de la lando kaj la malden
seco de la loĝantaro malhelpas la ra
pidan progreson de la movado. La 
tempa ĉeso de la esperantista movado 
en Hispanujo influas ankaŭ malfavore 
aian movadon. El Hispanujo venis ler
nolibroj, revuoj, propagandaj broŝuroj 
kaj amika helpo.

Malgraŭ ĉio la movado lastjare
montris certajn progresojn. En Bue 
nos Aires estas gvidataj du kursoj poi 
komencantoj, unu el ili laŭ la Cseli 
metodo de rajtigita instruisto, sami 
deano T. Fejo. La gramatikan kui 
son gvidas s-no A. Barrot en la his
pana organizaĵo PEAVA. En Kosarii 
la “Asociadon Esperantista de Rosa
rio” gvidas kursojn en la lernejo “Ro 
salia de Castro”. En Mendoza la dili
genta s-no T. Ductil gvidas ankaŭ 
kurson.

Gravan laboron por la instruado de 
Esperanto faras la koresponda kurso, 
kies lernantoj estas dissemitaj en la 
tuta Argentino kaj en la aliaj hispana
merikaj landoj.

Danke al klopodoj ĉe la radio stacio
LS8 Radio Stentor de Buenos Aires
ni povis propagandi niajn ideojn ĉe la 
disaŭdigo de “Platea Club”. Parola
dis unue la prezidanto de AEA, s-no 
G. Bruno Lopez, poste s-noj E. Lu- 
raschi, T. Sekelj kaj nun paroladas re
gule ĉiuvendrede D-ro J. A. Quina
Gonzalez. La rosarianoj sukcesis sa: 
ĉe la L. T. 1. Radio del Litoral de
Rosario.

S-no J. A. Quina González gvidas re
gulajn ĉiusemajnajn rubrikojn en la 
ĵurnaloj “El Pueblo” kaj “Diario Si- 
rio-Libanés”. La gazetaro publikigas 
pli volonte sciigojn de la infor a ser
vo. kiuj estas sendataj ankaŭ ekster
lande^

En Buenos Aires oni notas uzadon
de nia lingvo, danke al la Viva Ga
zeto kaj pro la aliĝo de fremdlandaj 
esperantistoj, kiuj parolas pli flue Es
peranton ol la hispanan lingvon.

Gravega helpo por la argentinaj kaj 
ceteraj hispanlingvaj esperantistoj es
tas la lernolibroj verkitaj de D-ro J.
Scolnik kaj I. Gomes Braga kaj eldo
nitaj en Brazilo. Tiuj libroj permesas 
diskonigi nian lingvon inter la vasta 
amaso de libroaĉetantoj, kiuj ne povas 
sekvi parolan aŭ skriban kurson.

La argentina esperantistaro fidas es
perplene al la estonteco de niaj idealoj 
en sia lando kaj en la tuta Ameriko!

Lázaro Mus ili.
i



Pág. iô O Brasil Esperantista Julho-Setembro

KANADA BULTENO
Dumonata bulteno de “KANADA ESPERANTISTA 'ASOCIO” 

Sidejo G. P. O. Box 272. TORONTO. CANADA.
Oktobro 1940

INTERNACIA ESPERANTO-LIGO GARDU VIAJN REVOJN!

Heronsgate. Rickmansworth (Herts.), 
Anglaĵo.

KOMITATANO

D-ro Carlos Dominguez. Rua Alvaro Al vim, 
27. Rio-de-Jaiieiroi. Brazilo

PERANTOJ

Argentino — Giordano Bruno Loi>ez . El 
Rastreador 360, Buenos Aires.

Brazilo — Brazila Ligo Esperantista. Pra
ca da República, 54. Rio-de-Janeiro.

Kanado — Kanada Esperantista Asocio, 
G.O.P. Box 272, Toronto (Ont.).

ĈEEDELEGITOJ

Brazilo — A. Antunes Pinheiro, Rua Dr. 
Pereira Nunes, 116. Niterói. E. do Rio.

Urugvajo — Pedro Casas, Str. San José, 
1123. Montevideo.

U sotto — Donald E. Parrish, 328 W. 46th 
Los Angeles (California).

Gardu viajn revojn, 
Kvankam paŝoj estas 
Lacaj sur la voj’. 
Kun rideto iru 
Dum via malĝoj’.

Gardu viajn revojn. 
Kiam venas zorgoj, 
Ĝis la nokta fin’, 
Ĉar post la mallumo 
Tag’ salutos vin.

< lardu viajn revojn, 
Kiam eĉ kuraĝo 
Mankas kaj esper’ 
Sub ĉielo nigra

n alĝoja

DELEGITOJ

Gardu viajn revojn, 
Eble per revado 
Renaskiĝos goj’, 
Kaj tra la nebulo 
Brilos luma voj’.

La Zamenhofa Familio
Ĉiu leganto estos tre kontenta scii, 

ke finfine ni ricevis ŝajne tute fidin
dan informon pri la Zamenhofa fami
lio. D-ro Adam Zamenhof ne mortis, 
kiel antaŭe estas raportite, sed estas 
en malliberejo en Varsovio. Lia edzi
no. lia filo, kaj liaj fratinoj Lidja kaj 
Sofja estas liberaj kaj loĝas en Var
sovio.

Ni nun havas iliajn adresojn, kaj 
tio multe helpas nian agadon. Ni klo
podas aranĝi, ke ili komencu novan vi
von aliloke, sed la negocoj certe daŭros 
ankoraŭ iom da tempo. Ni jam petis do
nacojn por helpi al la familio de nia 
majstro kaj certe, se la nunaj klopo
doj sukcesus, ni bezonus sufiĉe gran
dan sumon por pagi la veturajn kaj 
aliajn elspezojn, kaj por vivteni la 
familion, ĝis ili povus rne 
Se la 
donus

Ekvatoro — J. Standler, komercisto, Ca- 
silla 854. Quito.

(j u jano Franca — K. Martin, ŝtatoficisto, 
Territoire Tuine. par Cayenne.

Kolombio — D-ro A. de J. Rico, kuracisto. 
Sogamoso (Boyacá).

Kubo — H. Cocina, Manzana de Gomez 240. 
Habana.

J. H. Hartley,
Hamilton. Canada.

0

-------- ®--------

ELĈERPITAJ

(El

m fari tion. 
mono ne estus bezonata, ni re- 
ĝin al la donacintoj.

Cecil C. Goldsmith. 
Ĝenerala sek. de T. E. L. 

“Amerika Esperan tisto”)
------®--------
I. E. L.*

VICDELEGITO

Meksikio —- G. Castro Guadarrama^ kom
postisto, Nino Perdido 74-32. Meksiko.

En la sekvantaj landoj ekzistas:

Argentino; 17 delegitoj. 3 vicdelegitoj kaj 
2 fakdelegitoj.

Brazilo; 22 delegitoj, 4 vicdelegitoj kaj 34 
fakdelegitoj.

Kanado: 5 delegitoj.
Usono: 58 delegitoj, 7 vicdelegitoj kaj 11 

fakdelegitoj.

KANADO

Delegitoj

ESQUIMALT (British Columbia)
K. Redhead, civila dungito, 731 Wilson 
Street, Victoria.

HAMILTON (Ontario).
E. J. Bengough, universitata registris
to, 54 Whitton Road.

MONTREAL (Quebec).
P. L. Ptatley, civila inĝeniero, 5 Tour- 
nhill Avenue Wjestmount.

Ste. ANNE de BELLEVUE. (Quebec). 
J. V. Lawson, studento, 1 Kent Avenue. 

TORONTO (Ontario).
H. S. Boyd, oficisto, 315 Melrose 

Avenue.

Laŭ kelkaj sciencistoj, la horna haŭ
to diferencas nur en ĝia grado. Simile, 
homaj naztruoj diferencas laŭ klima
toj. Nigro, loĝante en la sudo, alklima
tiĝis spiri varman aeron per larĝaj 
naztruoj. Eskimo, loĝante en la norda 
regiono, estas helpata de la naturo per 
la ricevo Ie mallarĝaj naztruoj, ĉar 
pulmoj ne toleras enprenadon de tro 
multe da malvarma aero ĉiam, kiam 
oni enspiras.

KIO ESTAS I.E.L.?
I. E. L. (Internacia Esperanto-Li

go) estas asocio de Esperantistoj kun 
membroj en preskaŭ ĉiu lando en la 
mondo. Ĝi posedas propran domon 
proksime de Londono, kiu funkcias 
kiel la Centra Oficejo.

Ĉiu konscia Esperantisto celanta 
disvastiĝon de nia ideo devus, en sia
intereso kaj tiu de la H ovado, aliĝi al
la tutmonda Esperantista asocio.

Elsa Vento.
-------- ®--------

ENIGMO
AKARO
DOGAN
IRADO
DRAPO
ANINO

Jen estas malgranda enigmo. Kun
la literoj de ĉiu vorto aranĝu novan 
vorton sur la sama linio tiel, kiel oni 
ankaŭ legos kvin vortojn vertikale.

La solvo estas sur paĝo 12a.

INTERNACIA
ESPERANTO-LIGO,

Heronsgate Rickmansworth (Herts.), 
Anglujo.

LA JARLIBRO estas la ĉefa eldo
najo de I.E.L. Ĉiu individua
bro ricevas tiun tre utilan libron, kiu 
aperas en ĉiu Marto kun detala infor
mo pri: Esperantistaj grupoj kaj De
legitoj tra la II ondo; Esperantistaj or
ganizaĵoj kaj gazetoj; lernejoj kie oni 
instruas Esperanton; la nuna stato de 
Esperanto en la diversaj landoj; kaj 
multaj aliaj aferoj, kiujn ĉiu Esperan
tisto bezonas scii.
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RECENZO
• "~1 '""T(?5/ ■
USONANOJ

(“LETEROJ DE E. LANTI”, kun 
antaŭparolo de Profesoro G. Warin- 

.ghien. 272 ipĝ. Eldonis Sennacieca Aso
cio Tutmonda. Parizo. 1940.)

En alia epoko oni bezonis grandan 
dozon da kuraĝo por aserti ke la tero 
turniĝas. En niaj tagoj eĉ la plej kon
servativa tradiciulo povas tion eldiri 
sen ia ajn danĝero, nek konsc.iencripro
ro. Tamen la eblo herezumi ne elĉer
piĝis en nia mondo. Kaj tion cetere 
montras la respektinda nombro da Lal-
amikoj, el plej diversaj skoloj, kiujn E.
Lanti dum sia esperantista vivo stari
gis antaŭ si. Sed ankaŭ la nombro de 
liaj amikoj kreskis kaj ili troviĝas dis
semitaj ĉie tra la vasta mondo, kiel ce
tere decas al mondcivitano esperantis
to. Kaj Lanti emas babiladi perletere 
kun ili. Se ni scias ke nia herezulo jam 
de pli ol kvin jaroj vagadas tra la mon 
do, vizitante la plej diversajn landojn 
kaj iam legis lian klaran kaj elegan
tan prozon, ankaŭ konsentos ke kompi
lado kaj eldonado de liaj leteroj povas 
esti interesaj al pli granda nombro da 
esperantistoj. El tio rezultis ĉi tiu ko
lekto de 60 leteroj pri la plej diversaj 
temoj: marksismo, bolŝevismo, moralo, 
budaismo, judismo, pri liaj travivaĵoj 
en Japanio, pri japanaj virinoj. Tro
viĝas tie ankaŭ longa kaj interesa le
tero al la franca poeto-filozofo Han- 
Riner, varbita al Esperanto de Lanti 
mem, letero pri Rabelezo (Rabelais) 
— iel lia spirita parenco — ĉe kiu 
Lanti malkovras eldirojn favorajn al 
la mondlingva afero. Ĉarma estas le
tero kvazaŭ verkita de la personigita 
animo de la arbaro de Fontenblo. kaj 
la kolekton finas tri longaj leteroj pri 
sennaciismo.

Interese estas ankaŭ ke tiuj leteroj 
estis senditaj de la plej diversaj an
guloj de 1’ planedo: Parizo, Narvik. 
Lisbono, Sidnejo, Tokio, Hong-Kong 
k. a.

Sed oni vane serĉos en la libro “vo-
jaĝpriskribojn”. Lanti, kiel Diogeno, 
nur serĉas la homon, la homon kaj lia
jn problemojn, lian sensukcesan bara
ktadon por akordigi mezepokan socia- 

Tanĝon kun la nuntempa teknika evolui- 
ĝinta mondo... kun la konata rezul
to... Sed ĉie la leganto trovos pen
si nstigon kaj ĝuon en la klarstila ver-

“Se mi ŝuldas al Grosjean-Maupin 
Ja nocion pri la logikeco kaj korekteco 
de la lingvo - diras profesoro G. Warin- 
gliien en sia antaŭparolo al “Leteroj” 
— al Lanti mi ŝuldas la senton pri 
ties vivanteco”.

H. HESS. (El Argentino),

KIUJ ANONCAS DEZIRON 
KORESPONDI

La subaj membroj aŭ grupoj eu Usono 
anoncas sian deziron havi amikan kores
pondon kun Esperantistoj en ceteraj landoj 
de la Nova Mondo. “Per korespondado 
kreskas la valoro de la lingvo al la kores
pondantoj. kreskas la valoro de la kores
pondantoj al la movado”. Notu zorge ke ĉiu 
adreso en Usono devas montri, krom la 
urbonomo, la nomon de la Stato — plejofte 
en formo de mallogigo.

Cseh-metodaj gelemintoj ĉiuaĝaj. de f-ino 
Roan U. Orlofi, deziras korespondi kun ĉiu 
persono pri ĉiu temo. Skribu al: Espe- 
ranto-Rondo Amika. Trinity Court. 175 
Dartmouth St., Boston, Mass. U.S.A.

Grupo de bahaaj geesperantistoj deziras 
korespondi kun religiemaj gesamideanoj. 
Skribu al: f-ino Roan U. Orlofi. Hotel 
Gralyn, 20 Charlesgate West Boston, Mass., 
U. S. A.

ARGENTINA POŜTO

Memorii/a nte la centjaran datrevenon de 
la fondo de la “Tutamerika Unuiĝo” la 
Argentina Registaro ordonis la eldonon 
de du milionoj fle speciala poŝtmarko 
kun valoro responda al simpla letero al 
Ameriko kaj Hispanujo. — Ĝi prezentas 

la amerikan kontinenton en 
laŭroĉirkaŭita ovalo.

'filoko kun 10 pecoj de la poŝtmarko memo
riga de la lnternacia Filatelia Ekspozicio 

“BRAPEX”, okazinta en Kio-de-J aneiro 
en 1938

Prezo: Unu dolaro aŭ 15 respondkuponoj. 
Mendu ĝin al: Brazila Ligo Esperantista.' 
Praça da República, 54 Rio-de-Janeiro.

----- Brasil-------

• f

• J

Mi deziras korespondi kun gesamideanoj 
en la tuta mondo, pri iu ajn temo. S-ro 
C.N. Ayers, 9 Hazel St., Saugus. Mass 
U.S.A. (P.O. Box, 1.104).

F-ino Ann Ziener (adreso: 2022 Valentine 
Ave., Bronx, N.Y., U.S.A.), deziras ko
respondi pri turismo kaj personaj intere-oj.

S-ro R. Kelly deziras korespondi pri 
seriozaj temoj; hispana muziko. Adresu: 
214 E. 17th St., New York, N.Y. (U.S.A.)

Kursanoj en la usona ĉefurbo deziras ko
respondi pri ĉiuj temoj. Skribu al: S-ro 
Thomas Goldman. 720, 21st St., N.W., 
Washington, D.C., (U.S.A.)

S-ro Byron Buck (Garfield Hotel, Cleve
land, Ohio. U. S. A.) 
pri vojaĝo, kaj personaj temoj.

F-ino Betty Gruschka (5881 Dunham Rd 
Maple Heights. Ohiq, U. S. A.) 
respondi pri vialandaj kutimoj, 
teraturo, sportoj, k.t.p.

F-ino Shirley Schwartz (2772
Rd., Cleveland Heights. Ohio) estas 19-jara 
fraŭlino kaj deziras korespondi pri diversaj 
temoj.

deziras koresiamdi

• >
deziras ko- 
muziko, li-

Lancashire

S-ro Johano M. Tomishin (3034 Nursery 
Ave., Cleveland, Ohio, U.S.A.) deziras 
korespondi kun sudamerikano pri sport- 
aviado. vojaĝo., k.t.p.

En granda urbo, “Detroit, Mich.. U.S.A.” 
du knaboj 14-jaraj anoncas sin kiel kores
pondantojn kun ĉiuj landoj, pri skoltaj, 
ilustritaj P.K. Unu estas Edward Richards, 
2636 Huron St., en la supre menciita urbo. 
La dua estas Stanley Cochrane, kies strat
adreso estas 2050 West Alexandrina. De
troit. Mich., U.S.A.

Deziras korespondi kun ĉiuj landoj pri 
Esperantaj aferoj kaj turismaj aferoj S-ro 
Edvvin Sievers. 2016 West AJexandrine. De
troit, Mich., U.S.A.

S-ino Grace Stinson 66-jara vidvino, de
ziras korespondi pri personaj interesoj : 1211 
No. Hudson. Oklahoma City. Okla., U.S.A.

S-ino Jewell Bainbridge, mezaĝa vidvino, 
per ilustritaj poŝtkartoj. Adresu : ĉe Brovvn- 
ing Hotel, Oklahoma City, Okla., U. S. A.

F-ino Bernice X. Rayburn estas de kelkaj 
jaroj instruistino en publika lernejo; de
ziras korespondi pri ĝenerala informo kaj 
diversaj interesoj; 28 East Park. Oklahoma 
City, Oklahoma, U.S.A.

Junulino deziras korespondi per bildkartoj. 
Bonvolu adresi al F-ino Clara Harrison. 1528 
Northvvest 8th St., Oklahoma City. Okla, 
U.S.A.

F-ino Patricia Webster (3122 Northwest 
23rd St., Oklahoma City, Okla. U.S.A.) 
estas junulino kiu volonte korespondos pri 
temoj de ĝenerala intereso.

S-ro S. N. Bunch, advokato de pluraj 
jaroj, deziras korespondi pri ĉiuj temoj. 
Lia adreso: First National Bank Bldg. •
Oklahoma City. Okla. U.S.A.

Mi deziras korespondi kaj interŝanĝi poŝt
markojn kun aliaj landoj. S-ro Frank A. 
Guth, 2333 North 59th St., Seatle, Wash., 
U.S.A.

RADIO KAJ ESPERANTO
Ekde la 5a de Aŭgusto lasta la ĉiu

taga disradiado en Esperanto, organi
zata de SÃO PAŬLO ESPERANTA

de la stacio de “Rádio 
okazas matene, de la 
horo.

KLUBO, pere 
Piratininga”, 
8.45 ĝis la 9a

De la 25a de Marto nunjara ĝis la 
15a de Aŭgusto tiu stacio disradiis 116 
horkvaronajn programojn, kiuj daŭ
ris 1740 minutojn aŭ 29 horojn’
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BRAZILA LIGO ESPERANTISTA 
(B. L. E.)

Societo de publika utileco, laŭ registara 
decreto n-ro 4.356, de la 26a de 

Oktobro de 1921.

UNUECO DONAS FORTECON

Statuto
%

Par. la — Brazila Ligo Esperantista 
(B.L.E.), fondita la 21an de Julio de 
1907a, kun sidejo en urbo Rio-de-Janeiro, 
celas:

a) direkti la ĝeneralan propagandon de 
Esperanto en Brazilo;

b) propagandi Brazilon en la fremdaj
landoj pere de Esperanto;

c) kunigi kaj helpi ĉiujn Esperanto-
grupojn ;

d) organizi regularojn por ekzamenoj de
Esperanto kaj doni la koncernajn 
diplomojn;

e) starigi kursojn superajn kaj per 
korespondado;

f) reprezenti la opinion de la brazilaj
esperantistoj al ĝi aliĝintaj;

g) estri la organizadon de brazilaj kon
gresoj de Esperanto;

h) eldoni la bultenon “O Brasil Espe
rantista”.

Par. 2a — Brazila Ligo Esperantista en 
<a limoj permesataj de la brazila leĝaro, 
estas neŭtrala rilate al nacieco, raso, religio, 
politiko kaj sociaj demandoj.

Par. 3a — Brazila Ligo Esperantista 
konsistas el:

a) izolaj membroj;
b) grupaj membroj;
c) bonfarintaj membroj;
d) honoraj membroj ;
e) kunlaborantaj membroj;
/) filiitaj grupoj (societoj, asocioj, klu

boj, ktp).
§ la — Estas konsiderataj fondintaj 

ĉiuj membroj, kiuj estis kvitaj al B.L.E. 
la 13an de Decembro 1913a.

§ 2a — Estas izolaj membroj ĉiuj. kiuj 
pagas jaran kotizon, ĉiujare fiksitan de la 
estraro de B.L.E., plus kotizon pagotan 
al la internacia organizaĵo, al kiu estas 
«liita B.L.E.

§ 3a — Estas grupaj membroj ĉiuj anoj 
de grupoj filiitaj al B.L.E., kiuj pagas la 
kotizon de izola membro kun rabato fiksita 
de la Estraro de B.L.E.

§ 4a — Estas bonfarinta membro ĉiu 
persono paginta al B.L.E. per unu fojo 
la sumon de 300$000, minimume, aŭ farinta 
al ĝi samvaloran donacon.

§ 5a — Estas honora membro ĉiu per
sono farinta grandvalorajn servojn al 
B.L.E. Tiu ĉi titolo estas donata nur 
dum ĝenerala kunsido.

ŝi 6a — Estas kunlaborantaj membroj ĉiuj 
personoj, kiuj. ne apartenantaj al la Ligo, 
faris servon konsideratan de ĝia estraro 
utila al la propagando de Esperanto.

§ 7a — Estas filiitaj grupoj., ĉiuj, kiuj, 
akceptinte tiun ĉi statuton, havas almenaŭ 
k in anojn aliĝintajn al B. L. E.

Par. 4a — ĉiu izola aŭ grupa membro, 
kiu dum la kuranta jaro, malgraŭ averto, 
ne pagis la koncernan kotizon, estas kon
siderata kiel eksiĝinta.

Par. 5a — La membroj cle B.L.E. apar-

tenantaj al la kategorioj a, b, c, kaj d estas 
samtempe anoj cle la internacia organizaĵo.

Par. 6a — B.L.E. ne enmiksiĝas en 
aferojn, kiuj koncernas la internan vivadon 
de la grupoj al ĝi filiitaj. Tiuj ĉi povas 
libere agadi, laŭ sia regularo kiu tamen 
devas esti aprobita cle la estraro de la Ligo.

Par. 7a — La membroj de la Ligo rajtas:
a) ricevi sen plua pago la oficialan bul

tenon de la Ligo;
b) ricevi rabaton ĉe la aĉetado de libroj 

aŭ de aliaj publikigaĵoj eldonitaj de la Ligo

Par. 8a — La filiitaj grupoj rajtas Sen
page publikigi en la oficiala bulteno in
formojn pri la loka Esperanto-movado.

Par. 9a — B.L.E. faras ordinarajn kun
sidojn ĉiujn ses monatojn, en kiuj parto
prenas la estraranoj, la izolaj, bonfarintaj 
kaj honoraj membroj aŭ iliaj reprezentan
toj kaj la delegitoj de la filiitaj grupoj.

§ la — La estraranoj kaj la izolaj, bon
farintaj kaj honoraj membroj rajtas po 
unu voĉo.

§ 2a — ĉiu delegito de filiita grupo havas 
rajton je tiom da voĉoj, kiom estas la anoj 
de sia grupo aliĝintaj al B.L.E. Tamen la 
nombro da voĉoj ne povas esti supera ol 
dudek.

§ 3a — La grupaj membroj povas ĉeesti 
la kunsidojn, diskuti proponojn, sed rajtas 
voĉdoni nur pere de la delegito de sia grupo.

Par. 10a - Brazila Ligo Esperantista 
estas direktata de estraro konsistanta el 
prezidanto, vicprezidanto, ĝenerala sekreta
rio, du sekretarioj kaj kasisto.

§ sola — La estraro estas elektata dum 
la Brazilaj Kongresoj de Esperanto aŭ dum 
ordinara kunsido, se estos intertempo daŭ
rinta pli ol du jarojn inter du kongresoj.

Par. lla — Al la prezidanto koncernas:

a) direkti la laborojn de B.L.E. kaj ĝin
reprezenti en Brazilo kaj eksterlande;

b) provizore okupigi la postenojn vakan
tajn en la estraro;

c) nomi helpantojn en Rio-de-Ja neiro,
kiuj povas esti nemembro de la Ligo, 
kaj delegitojn en lokoj, kie ne ekzistas 
grupoj esperantistaj aŭ delegitoj de 
la internacia asocio;

d) kunvoki eksterordinarajn kunsidojn,
kiam li opinios tion konvena.

Par. 12a — Al la vicprezidanto koncernas 
anstataŭi la prezidanton, kiam tiu ĉi fores
tos de sia posteno.

Par. 13a — Al la ĝenerala sekretario 
koncernas la direktado de la sekretariejo 
kaj precipe la redaktado de la korespondado 
eksterlanden.

Par. 14a — Al la unua sekretario kon
cernas redakti la protokolojn de ia kun
sidoj, helpi la ĝeneralan sekretarion por 
la enlanda korespondado kaj ankaŭ ansta
taŭi lin, kiam tiu ĉi forestos de sia posteno.

Par. loa — La dua sekretario helpas la 
unuan, kiun li anstataŭos en okazo, se la 
unua forestos de sia posteno.

Par. 16a — Al la kasisto koncernas:
a) ricevi la kotizojn kaj iajn ajn mon

donojn kaj subvenciojn faritajn al 
B.L.E. kaj prizorgi pri ĝiaj valo
raĵoj ,

b) fari la pagojn ordonitajn de la pre 
zidanto.

KOLONELO (Aŭ KAPITANO) SERRANO

Naskiĝinte en Hispanujo li ankoraŭ tre 
juna veturis al Ameriko. Oni diras, ke li 
estis en Cilio kaj partoprenis la Ĉilia-Peruan 
militon (1895-1898) kaj servis kiel kapitano 
en la hispana armeo dum la milito inter 
Hispanujo kaj Usono (1895-1898). Kelkaj 
personoj diras, ke poste li loĝis en Kubo 
kaj aliaj, ke li enloĝiĝis en Meksikio, kie 
li edziĝis kaj havis infanojn. Li estas ko
nata kiel kolonelo aŭ kapitano Serrano, 
kvankam lia familio estas Garcia Serrano.

Liaj gefratoj kaj genevoj loĝantaj en 
Argentino kaj Brazilo tre ŝatus ekscii iom 
pri li kaj lia familio. Informon ricevos S-ro» 
Mario Garcia Monteiro, ĉe Brazila Ligo 
Esperantista, Praça da Republica, 54. Rio
de-Janeiro. Brasil.

CEARÁ. — Pereiro. Ni legis en “G 
Povo”, el Fortaleza, ke fondigis gru
po esperantista nomata “Centro Es
perantista de Pereiro”, kies estraro- 
estas la jena: Prez. — s-ro Hermes 
Danton Ribeiro, sek. — s-ro Joaquim 
Marques Fernandes kaj kas. s-ro Oso
rio Francisco dos Santos. Al la nova. 
grupo ni deziras longedaŭran vivon £

PERNAMBUCO. — Garanhuns.. 
Jen la nova estraro de “Grupo Espe
rantista Ismael Gomes Braga”: Prez..
— f-ino Maria do Socorro Monteiro, 
vicprez. — f-ino Maria Luiza Sam
paio, unua sek. — f-ino Carmosina’ 
Monteiro, dua sek. — s-ro proi. Ota- 
ciano Acioli, oratoro — d-ro Osvaldo 
Medeiros kaj kas. f-ino Erbene Ma
cedo .

Kunigita kun tiu grupo fondigis- 
“Filatelia Grupo Esperantista Jo
neco”.

J

MINAS GERAIS. — São Sebas
tião do Paraiso. La 12an de Aŭgusto,, 
naskiĝa datreveno de 1’ fama espe
rantisto Carlo Bourlet, fondigis “Car
lo Bourlet” Esperanta Grupo, kies es
traro estas la jena: Prez. — s-ro profi 
Nestor Lacerda, vicprez. — s-ro Vi
cente de Paula Araujo, unua sek. — 
s-ro Luis Anacleto de Silos,‘dua sek.
— s-ro prof. Nelson Lacerda, unua kas.
— s-ro Walter Braghini, dua kas. — 
s-ro Alaor Ribeiro kaj bibi. —s-ro frof. 
Antonio Roque Martins. Adreso: Cai
xa postal 94.

Ni esperas, ke la ĵus fondita grupo, 
al kiu ni deziras longtempan efikan 
kunlaboradon, baldaŭ aliĝos al nia 
Ligo.

SOLVO DE ENIGMO sur paĝo 10a.
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